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права на повагу до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
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правових учень». – Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Львів, 2017. 

Дисертація є першим в українському правознавстві комплексним 

монографічним дослідженням загальнотеоретичних аспектів аргументації рішень 

Європейського суду з прав людини щодо права людини на повагу до сімейного 

життя.   

Поняття правової позиції Європейського суду з прав людини розглядається у 

широкому й вузькому розумінні. У широкому розумінні правовими позиціями 

Європейського суду з прав людини можуть бути визнані будь-які вироблені у 

процесі тлумачення й застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод правові уявлення та ідеї – незалежно від способу їхнього 

вираження, формальної обов’язковості та сфери дії. У вузькому ж розумінні 

правовою позицією Європейського суду з прав людини можна вважати правовий 

припис, що вміщений у мотивувальній частині рішення Європейського суду з прав 

людини, виражає оцінку обставин конкретної справи, слугує підставою для її 

вирішення та має формально-обов’язковий характер при вирішенні аналогічних 

справ у майбутньому. При цьому між правовими позиціями й аргументами можуть 

існувати відмінні співвідношення і взаємозв’язки. Поняття правової позиції 

відображає існування у механізмі правового регулювання статичних елементів, які 

виступають передумовами правотворчості, правозастосування чи правотлумачення 

або ж результатом цих процесів. Натомість поняття правового аргументу 

відображає динаміку вироблення правового рішення та його сприйняття 

суб’єктами правовідносин і має насамперед функціональне смислове 
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навантаження. У роботі систематизовано різновиди правових позицій 

Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя. 

Пропонується їхня класифікація за видом використовуваних Європейським судом 

з прав людини аргументів – на формально-юридичні, фактологічні (соціологічні, 

економічні, психологічні, політичні) та морально-оцінювальні. 

Автором уточнено методику загальнотеоретичного аналізу правових позицій 

Європейського суду з прав людини, теоретичним підґрунтям для аналізу яких 

можуть слугувати: 1) визначення правових аргументів та з’ясування їхньої ролі у 

мотивуванні рішення Європейського суду з прав людини; 2) виявлення цінностей 

та інтересів, до захисту яких прагнуть учасники справи на національному рівні й у 

Європейському суді з прав людини, а також тих інтересів і цінностей, охорону й 

захист яким надає цей суд; 3) характеристика способів здійсненого Європейським 

судом з прав людини балансування цінностей та інтересів, конфлікт між якими 

розв’язується у рішенні. 

У дослідженні з’ясовано специфіку використовуваних Європейським судом 

з прав людини підходів до інтерпретації поняття сімейного життя як об’єкта 

юридично значущої «поваги». Аналіз правових позицій Європейського суду з прав 

людини засвідчує, що необхідною та достатньою ознакою сімейного життя у його 

практиці визнаються такі зв’язки між людьми, що мають стійкий, тривалий, тісний 

та виключно особистісний характер. 

Визначено зміст права на повагу до сімейного життя, який утворюють 

передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та 

конкретизовані у правових позиціях Європейського суду з прав людини 

можливості людини вимагати від держави виконання негативних (утримання від 

дій) і позитивних (вчинення дій) матеріальних і процедурних обов’язків зі 

створення умов, необхідних для безперешкодної реалізації її потреб та інтересів у 

сфері сімейного життя. Практика Європейського суду з прав людини також 

засвідчує відносну самостійність права на повагу до сімейного життя й права на 

повагу до приватного життя як об’єктів правової охорони. При цьому для права на 

повагу до приватного життя основним об’єктом правової охорони є приватність 
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(privacy), тоді як основним об’єктом правової охорони в праві на повагу до 

сімейного життя є спільна життєдіяльність членів сім’ї. Внаслідок здійснюваного 

Європейським судом з прав людини динамічного правотлумачення Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод сучасне розуміння сімейного життя 

містить в собі ті ознаки, які в попередній практиці Європейського суду з прав 

людини трактувались як складові приватного життя. 

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини демонструє 

динаміку змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя. Проявами еволюції 

права на повагу до сімейного життя у правових позиціях Європейського суду з 

прав людини є включення до змісту цього права можливостей вимагати офіційного 

визнання зміненої статевої ідентичності людини й використання технологій 

штучного запліднення. Виявом же змін в обсязі розглядуваного права людини 

стало, зокрема, поширення можливостей, що входять до змісту права на повагу до 

сімейного життя, на тих осіб, які змінили стать, а також визнання за особами однієї 

статі права вимагати реєстрації шлюбу між ними. 

У дисертації охарактеризовано засоби формування і розвитку правових 

позицій Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного 

життя, основними з яких є: конкретизація нормативних приписів Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, конкретизація попередніх правових 

позицій Європейського суду з прав людини, яка здійснюється в загальних 

змістових межах попередньої практики Суду; перегляд попередньої правової 

позиції, що має наслідком зміну змісту та/або обсягу права на повагу до сімейного 

життя.  

Систематизація правових позицій Європейського суду з прав людини щодо 

права на повагу до сімейного життя дозволяє розкрити структуру концепції 

«поваги до сімейного життя» у практиці Суду, до основних елементів якої 

належать, зокрема, матеріально-правові позиції, які: а) встановлюють мету 

нормативних приписів статті 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод; б) визначають сферу їхнього застосування шляхом 

конкретизації змісту поняття сімейного життя; в) конкретизують зміст і обсяг 
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права на повагу до сімейного життя, зокрема через формулювання обов’язків 

держави щодо забезпечення реалізації людиною її інтересів і цінностей у сфері 

спільної життєдіяльності членів сім’ї. 

Узагальнення аргументів з питань легалізації одностатевих союзів у 

європейських державах дає підстави для обґрунтування позиції щодо можливостей 

запровадження правової охорони таких союзів в Україні. Проблема запровадження 

правової охорони одностатевих союзів у національній правовій системі полягає в 

тому, аби віднайти рівновагу між універсальністю права на повагу до сімейного 

життя і варіативністю соціокультурних умов, що визначають його конкретний 

зміст та обсяг. З огляду на це правова політика України з питань легалізації 

інституту цивільного партнерства має здійснюватись з обов’язковим урахуванням 

громадської думки з цього питання. Засобами такого урахування можуть бути 

насамперед широкомасштабні соціологічні опитування та всеукраїнський 

консультативний референдум. 

Викладені у дисертації висновки можуть стати в нагоді при подальшому 

аналізі загальнотеоретичних аспектів права на повагу до сімейного життя, а також 

при розробці поняттєво-термінологічної системи загальної теорії держави і права. 

Наведені рекомендації можуть знайти застосування в практичній роботі над 

проектами нормативно-правових актів сімейного законодавства та удосконаленні 

формулювань законодавчих положень щодо права людини на повагу до сімейного 

життя з урахуванням вимог міжнародно-правових стандартів у цій сфері. 

Матеріали дослідження також можуть бути використані у правозастосовній 

діяльності для розробки рекомендацій стосовно вирішення питань, пов’язаних із 

використанням європейських стандартів права на повагу до сімейного життя 

судами України. 

Ключові слова: правова позиція, правова аргументація, право на повагу до 

сімейного життя, зміст права на повагу до сімейного життя, обсяг права на 

повагу до сімейного життя, концепція поваги до сімейного життя, Європейський 

суд з прав людини. 
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ABSTRACT 

 

Slaban M. M. Legal positions of the European Court of Human Rights with 

respect to family life (general theoretical aspect). – Qualification scientific paper 

(manuscript copyright).  

Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of Legal Sciences in the 

speciality 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and 

Legal Doctrines. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2017. 

This thesis is the first complex monographic study of the general theoretical 

aspects of reasoning of the judgments of the European Court of Human Rights 

concerning the human right to respect for family life in the Ukrainian jurisprudence. 

The concept of the legal position of the European Court of Human Rights is 

considered in the broad and narrow meanings. In a broad sense legal positions of the 

Court are any legal representations and ideas of the Court, produced in the process of 

interpretation and application of the Convention – regardless of the method of their 

expression, formal binding and sphere of activity. In a narrow meaning the legal 

position of the European Court of Human Rights can be interpreted as a legal 

instruction that is included in the motivation part of the decision of the European 

Court of Human Rights, expresses assessment of circumstances in a specific case, 

serves as a basis for its solution and has formal binding when resolving similar cases 

in the future. At the same time there may exist different aspects and relations between 

legal positions and arguments. The notion of legal position reflects the existence of 

static elements in the mechanism of legal regulation, that are prerequisites of law-

making, law-enforcement or interpretation of law or the result of these processes. 

Instead the concept of legal argument reflects the development dynamics of legal 

solution and its perception by the subjects of legal relations and has first of all 

functional semantic yield. In this work the varieties of legal positions of the European 

Court of Human Rights are systematized in relation to the right to respect for family 

life. The following classification by the type of arguments used by the European 
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Court of Human Rights was offered – technical legal, evidential (sociological, 

economic, psychological and political) and moral judgmental. 

The author has offered a sequence of execution of informative operations 

aimed at detecting the means of balancing interests and values, conflict between 

which is resolved in a judicial decision: 1) determination in the Court’s decision of 

legal arguments and clarification of their role in the statement of motivation; 2) 

determination of those values and interests to whose protection participants of the 

case are striving (on the national level and in the European Court of Human Rights) 

and values to which protection and defense are given by the European Court of 

Human Rights; 3) establishing of the connection of the said values with the interests 

of the participants involved in the case; 4) characteristics of the method applied by 

the European Court of Human Rights for balancing values and interests the conflict 

between which is settled by the decision. 

The research clarifies the specifics of approaches to interpretation of the notion 

of family life as an object of legally significant "respect" by the European Court of 

Human Rights. An analysis of the legal position of the European Court of Human 

Rights proves that necessary and sufficient feature of family life is close ties between 

people who have steady long-term, close and exclusively personal character – as its 

practice shows. 

The content of right to respect for family life was defined, which forms 

capabilities of a person to demand from the government fulfillment of negative 

(refraining from actions) and positive (acting) material and procedural obligations on 

creation of conditions necessary for the unhindered realization of its needs and 

interests in the sphere of family life under the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms and that are specified in the legal 

positions of the European Court of Human Rights. Practice of the European Court of 

Human Rights also certifies relative independence of the right to respect for family 

life and the right to respect for private life as objects of legal protection. Thus the 

foreground subject of legal protection for the right to respect for private life is 

privacy, whereas the foreground subject of legal protection of the right to respect for 
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family life is activities of daily living of family members. As a result of the 

performed dynamic interpretation of law on human rights and fundamental freedoms 

by the European Court of Human Rights, modern understanding of family life 

includes features that in the previous Court practice were viewed as parts of private 

life. 

Case Law of the European Court of Human Rights demonstrates positive 

dynamics of the content and right to respect for family life. Signs of the evolution of 

right to respect for family life within the legal positions of the European Court of 

Human Rights is the incorporation of opportunities to require official recognition of 

the amended sexual identity of the person and the use of artificial fertilization to the 

content of this right. The spread of opportunities that belong to the content of the 

right to respect for family life to the persons who changed their sex, as well as the 

recognition right of people to demand same-sex marriages became the noticed 

changes in the volume of the analyzed human rights. 

In the thesis the formation and development of the legal position of the 

European Court of Human Rights in relation to the right to respect for family life was 

described, among which are: specifying normative regulations of the Convention on 

Human Rights and Fundamental Freedoms, elaboration of preliminary legal positions 

of the European Court of Human Rights, which are carried out in the general content 

boundaries of the previous Court practice; review of the preliminary legal position, 

which results into the change of content and/or scope of the right to respect for family 

life.  

Systematization of legal positions of the European Court of Human Rights in 

relation to the right to respect for family life enables us to reveal the structure of the 

concept of “respect for family life” in the practice of the Court, the basic elements of 

which include material and legal positions, which: a) set the goal of regulatory norms 

of Article 8 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms; 

b) determine the scope of their usage by specifying the content of the concept of 

family life; c) specify the content and volume of the right to respect for family life, in 

particular, through the formulation of duties of the state in providing implementation 
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of person's interests and common values in the field of common activities of daily 

living of family members. 

Generalization of arguments on the legalization of same-sex marriages in the 

European countries gives grounds to justify the position regarding the possibilities of 

legal protection of such unions in Ukraine. The problem of introducing legal 

protection of same-sex unions in the national legal system is to find the right balance 

between universality of the right to respect to family life and variety of socio-cultural 

conditions that define its concrete meaning and volume. Given this, the legal policy 

of Ukraine on legalizing the institute of civil partnership should be carried out taking 

into consideration public opinion on this issue. This can be carried out by such means 

as large-scale polls and All-Ukrainian consultative referendum. 

Conclusions set forth in the work can become handy in further analysis of 

general theoretical and departmental aspects of the right to respect to family life as 

well as in elaboration and improvement of the categorical- conceptual system of 

general theoretical jurisprudence. Recommendations drawn up may find application 

in practical work on the draft regulatory legal acts of family legislation and in the 

improvement of formulation of the statutory provisions for the human right to respect 

to family life taking into consideration requirements of international-legal standards 

in this domain. Materials of the research can also be used in law enforcement 

activities for develop recommendations for resolving issues related to using of 

European standards of the right to respect for family life by the courts of Ukraine. 

Key words: legal position, legal argumentation, right to respect for family life, 

content of the right to respect for family life, volume of the right to respect for family 

life, concept of respect for family life, European Court of Human Rights. 
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питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28–29 листопада 2014 р.). 
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евроинтеграционных процессов : Международная научно-практическая 

конференция (7–8 нояб. 2014 г.). – Кишинев : Б. и., 2014. – Ч. 1. – С. 59–61. 

8. Слабак [Слабан] М. М. До питання про дихотомію публічних і 

приватних цінностей у праві / М. М. Слабак [Слабан] // Проблеми правової 

реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доповідей та 

повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та 
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С. 367–382. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Суспільні перетворення нашого часу, 

спричинені насамперед поступом науково-технічного знання, суттєво розширили 

сферу свободи й автономії індивіда, дієва повага до яких має бути забезпечена в 

тому числі й державно-юридичними засобами. Виразом загальної тенденції до 

розширення змісту й обсягу основоположного права людини на 

самоідентифікацію, самовизначення й самореалізацію є урізноманітнення форм 

сімейного життя, які сьогодні одержують своє юридичне забезпечення. Таке 

урізноманітнення істотно збагачує каталог прав та інтересів, забезпечення, 

охорона і захист яких здійснюються на національному і міжнародному рівнях. В 

рамках Ради Європи згадані види діяльності щодо права на повагу до сімейного 

життя реалізуються Європейським судом з прав людини (далі – Суд, ЄСПЛ) при 

застосуванні положень статті 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – ЄКПЛ, Конвенція). Водночас необхідно 

зауважити, що на національному рівні здійснювана ЄСПЛ інтерпретація 

конвенційного права людини на повагу до сімейного життя іноді зазнає 

несприйняття. Це зумовлено передусім специфікою економічного, соціально-

політичного й духовно-культурного розвитку європейських країн, а також 

суперечностями між окремими соціальними інтересами та цінностями. 

Оцінка відносної значущості задіяних у справі інтересів і цінностей 

унаочнюється у правових позиціях Суду. Аналіз і узагальнення динаміки цих 

правових позицій, зокрема щодо права на повагу до сімейного життя, сьогодні має 

винятково важливе значення для розвитку теорії прав людини як складової 

загальної теорії права. Попри зростання уваги до правотлумачної та 

правозастосувальної діяльності ЄСПЛ в українському загальнотеоретичному 

правознавстві (про що свідчать, зокрема, праці Д. О. Вовка, 

В. В. Гончарова, Д. А. Гудими, С. П. Добрянського, Т. І. Дудаш, 

О. М. Луціва, Б. В. Малишева, О.З. Панкевича, Т. І. Пашука, С. П. Погребняка, 

Т. Т. Полянського, П. М. Рабіновича, Н. М. Раданович, Б. П. Ратушної, 
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І. Я. Сенюти, О. В. Соловйова, С. Є. Федика, Т. І. Фулей, Г. О. Христової, 

С. Б. Цебенко, С. В. Шевчука, Г. Ю. Юдківської) слід відзначити, що 

комплексний монографічний аналіз правових позицій Суду щодо права на повагу 

до сімейного життя в загальнотеоретичному аспекті дотепер не здійснювався. 

Викладені обставини, як видається, підтверджують актуальність обраної 

теми дослідження та її значення у теоретичному і практичному вимірах. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане в рамках науково-дослідної роботи Львівського 

державного університету внутрішніх справ за напрямом «Держава і право: 

філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри» (державний 

реєстраційний номер 0113U002433). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексний 

загальнотеоретичний аналіз правових позицій ЄСПЛ щодо права на повагу до 

сімейного життя.  

Поставлена мета зумовила розв’язання наступних дослідницьких завдань: 

- виробити поняттєво-термінологічний апарат дослідження і з’ясувати 

співвідношення понять правової позиції і правового аргументу; 

- систематизувати різновиди правових позицій Суду щодо права на 

повагу до сімейного життя;  

- уточнити методику загальнотеоретичного аналізу правових позицій 

ЄСПЛ; 

- з’ясувати специфіку використовуваних ЄСПЛ підходів до 

інтерпретації поняття сімейного життя як об’єкта юридично значущої «поваги»; 

- визначити зміст права на повагу до сімейного життя; 

- встановити співвідношення права на повагу до сімейного життя з 

правом на повагу до приватного життя; 

- виявити динаміку змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя; 

- схарактеризувати засоби формування і розвитку правових позицій 

Суду щодо права на повагу до сімейного життя;  
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- розкрити структуру концепції «поваги до сімейного життя» у практиці 

ЄСПЛ; 

- узагальнити аргументи з питань легалізації одностатевих союзів у 

європейських державах й обґрунтувати позицію щодо можливостей 

запровадження правової охорони таких союзів в Україні. 

Об’єктом дослідження є правові позиції Суду. 

Предмет дослідження становлять загальнотеоретичні аспекти правових 

позицій ЄСПЛ щодо права на повагу до сімейного життя та тенденції їхньої 

трансформації. 

Методологічними основами дисертаційної роботи виступають 

загальнонаукові, групові та спеціальнонаукові дослідницькі підходи, методи та 

прийоми. 

Світоглядно-методологічним підґрунтям дослідження послугував 

діалектичний загальнонауковий підхід, який застосовано, зокрема, до осмислення 

генезису інститутів сім’ї та шлюбу як історичних форм реалізації природних прав 

людини (підрозділи 2.1, 3.2), до вивчення динаміки правових позицій Суду 

(підрозділ 3.2), до пізнання особливостей співвідношення і взаємодії 

конкуруючих інтересів при реалізації права на повагу до сімейного життя 

(підрозділ 1.2). 

Серед загальнонаукових методів важливу роль відіграв системний, за 

допомогою якого здійснювались, зокрема, аналіз положень ЄКПЛ і рішень Суду, 

розгляд права на повагу до сімейного життя в системі прав людини (підрозділ 

2.1), а також розкриття взаємозв’язку потреб та інтересів людини у сфері 

приватного та сімейного життя (підрозділ 2.2). Метод сходження від конкретного 

до абстрактного використано для виявлення базових об’єктів правової охорони у 

сферах сімейного та приватного життя (підрозділ 2.2), метод сходження від 

абстрактного до конкретного слугував для з’ясування конкретизації положень 

ЄКПЛ і використання правових позицій Суду в його рішеннях (підрозділи 1.1, 1.2, 

3.2). 
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Соціолого-правовий груповий дослідницький метод дозволив з’ясувати, 

зокрема, соціальну зумовленість форм реалізації природних прав людини у сфері 

сімейного життя (підрозділ 2.1), виявити основні цінності сімейного життя, які 

виступають об’єктами правового забезпечення за Конвенцією (підрозділ 3.1), а 

також особливості впливу змін соціокультурного контексту на зміст правових 

позицій ЄСПЛ та їхню трансформацію (підрозділи 2.1, 3.2). 

Особливого значення у дослідженні набули спеціально-наукові методи, 

зокрема: метод тлумачення юридичних норм, використаний для дослідження 

змісту Конвенції і змісту прецедентних рішень Суду (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 

3.2), порівняльно-правовий метод, застосований, зокрема, для визначення 

спільного й відмінного у формах забезпечення права на повагу до сімейного 

життя в європейських державах (підрозділ 2.1) і метод узагальнення судової 

практики (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 3.2). 

Уточнення терміно-поняттєвого апарату дослідження, побудова відповідних 

класифікацій потребували використання низки формально-логічних 

загальнонаукових прийомів – індукції, дедукції, аналізу, синтезу (підрозділи 1.1, 

1.2), порівняння, абстрагування, екстраполяції, типізації (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 3.2). Крім того, в дисертації були використані також прийоми контент-аналізу 

(підрозділ 1.2) та інтерпретації статистичних даних (підрозділи 1.2, 3.2). 

Емпіричною базою дослідження слугували Конвенція та інші міжнародно-

правові нормативні акти у галузі прав людини та основоположних свобод, 

матеріали практики Суду (опрацьовано 201 рішення та ухвали цього органу, у т.ч. 

прийняті ЄСПЛ упродовж 2003-2016 рр. 43 рішення та ухвали щодо України), 

національне законодавство України та окремих зарубіжних держав.  

Наукова новизна дисертації визначається тим, що вона є першим в 

українському правознавстві комплексним монографічним дослідженням 

загальнотеоретичних аспектів аргументації рішень Суду щодо права людини на 

повагу до сімейного життя. 

Елементи наукової новизни вбачаються у таких висновках і положеннях, що 

виносяться на захист: 
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уперше: 

- сформульовано положення про співвідношення і взаємозв’язки понять 

правової позиції і правового аргументу. Поняття правової позиції відображає 

статичні елементи (правові уявлення, принципи, норми та ін.), які виступають або 

передумовою процесів правотворчості, правозастосування чи правотлумачення, 

або ж їхнім результатом. Натомість поняття правового аргументу має насамперед 

функціональне смислове навантаження і відображає динаміку процесу 

вироблення правового рішення та його сприйняття суб’єктами правовідносин. З 

урахуванням цього правовий аргумент у практиці ЄСПЛ – це інструмент 

вироблення або спростування правової позиції Суду у такій справі, яка не може 

бути вирішена на основі застосування попередньої правової позиції Суду. В 

рішеннях ЄСПЛ у справах, обставини яких є аналогічними, функцію правового 

аргументу виконує попередня правова позиція Суду; 

- обґрунтовано висновок про існування особливого базового об’єкта 

«поваги», який слугує критерієм розрізнення основоположного права людини на 

повагу до сімейного життя та її права на повагу до приватного життя. Для права 

на повагу до приватного життя таким об’єктом є приватність (privacy), а для права 

на повагу до сімейного життя – спільна життєдіяльність членів сім’ї; 

- виявлено динаміку змісту й обсягу права на повагу до сімейного 

життя, зумовлену соціальними й технологічними змінами. Зокрема, встановлено, 

що проявом такої динаміки стало включення до змісту означеного права окремих 

можливостей, що належать до прав людини «четвертого покоління»: прав 

вимагати офіційного визнання зміненої статевої ідентичності і використовувати 

технології штучного запліднення. Виявом же змін в обсязі цього права може 

вважатися поширення можливостей, що входять до змісту права на повагу до 

сімейного життя, на осіб, які змінили стать, а також визнання за особами однієї 

статі права вимагати реєстрації шлюбу між ними. Сьогодні, згідно з практикою 

ЄСПЛ, до обсягу поняття сімейного життя як об’єкта «поваги» включаються тісні 

особисті зв’язки між батьками і позашлюбною дитиною; такі ж їхні зв’язки з 

дитиною, яка народилася внаслідок штучного запліднення; спільне фактичне 
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проживання чоловіка та жінки без укладення шлюбу; де-факто існуючі сталі 

відносини в одностатевому союзі. 

удосконалено: 

- дефініцію поняття «правова позиція ЄСПЛ», яке доцільно розглядати 

у широкому та вузькому розумінні. Так, у широкому розумінні правовими 

позиціями ЄСПЛ є будь-які вироблені Судом у процесі тлумачення і застосування 

Конвенції правові уявлення, ідеї та судження, незалежно від форми їхнього 

зовнішнього вираження, формальної обов’язковості та сфери дії. У вузькому ж 

розумінні правовою позицією Суду може вважатися правовий припис, що: 

1) вміщений у мотивувальній частині рішення; 2) виражає оцінку обставин 

конкретної справи; 3) слугує підставою (ratio decidendi) для вирішення конкретної 

справи та 4) має формально-обов’язковий характер при вирішенні аналогічних 

справ у майбутньому; 

- методологічний інструментарій аналізу правових позицій Суду, який 

передбачає здійснення таких пізнавальних операцій: 1) визначення у рішенні 

Суду правових аргументів та з’ясування їхньої ролі у мотивуванні рішення; 

2) виявлення тих цінностей й інтересів, до захисту яких прагнуть учасники справи 

(на національному рівні й у Суді), та цінностей, охорону й захист яким надає 

ЄСПЛ; 3) характеристика способів здійсненого Судом балансування цінностей та 

інтересів, конфлікт між якими розв’язується у рішенні; 

- положення про співвідношення приватного життя і сімейного життя 

як об’єктів «поваги» у правових позиціях ЄСПЛ. Так, деякі охоронювані 

Конвенцією приватні інтереси та цінності трактуються Судом як такі, що можуть 

виступати складовою інтересів та цінностей сімейних. Як наслідок здійснюваного 

Судом динамічного правотлумачення ЄКПЛ сучасне розуміння сімейного життя 

включає в собі ті ознаки, які в його попередній прецедентній практиці 

трактувались як складові приватного життя. 

набули подальшого розвитку: 

- уявлення про юридико-технічне значення конструкції «поваги» як 

інструмента забезпечення прав людини. Вказана конструкція виступає 
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термінологічним засобом наднаціонального закріплення зобов’язання держави 

забезпечувати відповідне право людини на національному рівні. З урахуванням 

цього зміст «право на повагу до сімейного життя» становлять передбачені 

Конвенцією й конкретизовані у правових позиціях Суду можливості людини 

вимагати від держави виконання негативних (утримання нею від дій) і позитивних 

(вчинення нею дій) матеріальних і процедурних обов’язків зі створення умов, 

необхідних для безперешкодної реалізації потреб та інтересів людини у сфері 

сімейного життя; 

- класифікація правових позицій Суду залежно від змісту 

використовуваних Судом аргументів на формально-юридичні, фактологічні та 

морально-оцінювальні. Формально-юридична позиція ЄСПЛ – різновид правових 

позицій Суду, аргументація яких ґрунтується на положеннях ЄКПЛ і попередній 

прецедентній практиці Суду. Фактологічна правова позиція ЄСПЛ виражається у 

формі тверджень про психологічні, соціальні, економічні, політичні та інші факти. 

Морально-оцінювальна позиція ЄСПЛ – правова позиція Суду, в якій 

відображено оцінку моральної значущості задіяних у справі соціальних інтересів 

та цінностей. 

Практичне значення отриманих результатів. Положення та висновки, 

одержані в результаті дослідження, можуть знайти застосування: 

- у науково-дослідній сфері – для подальшого аналізу 

загальнотеоретичних і галузевих аспектів основоположного права людини на 

повагу до сімейного життя; 

- у законотворчості – для удосконалення законодавчих гарантій права 

на повагу до сімейного життя; 

- у правозастосовній діяльності – для вироблення рекомендацій 

стосовно використання європейських стандартів права на повагу до сімейного 

життя судами України;  

- у навчальному процесі – при викладанні курсів «Теорія держави і 

права», а також галузевих навчальних дисциплін. 
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Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота виконана й 

обговорена на кафедрі теорії та історії держави і права, конституційного та 

міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ. 

Основні положення і результати дослідження представлено на восьми 

міжнародних, чотирьох всеукраїнських наукових конференціях і круглих столах, 

зокрема таких як: міжнародна науково-практична конференція «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та напрями розвитку» 

(м. Запоріжжя, 30 травня 2012 р.), міжнародна науково-практична конференція 

«Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» 

(м. Одеса, 10-11 травня 2013 р.), міжнародна науково-практична конференція 

«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Харків, 8-9 червня 2013 р.), 

міжнародна конференція «Консолідація наукових досліджень» (м. Донецьк, 

14 вересня 2013 р.), міжнародна науково-практична конференція «Правовые 

реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных 

процессов» (м. Кишинів, Молдова, 7-8 листопада 2014 р.), міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання розвитку права та законодавства: 

наукові дискусії» (м. Львів, 28-29 листопада 2014 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми 

юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (м. Львів, 25 квітня 2014 р.), 

Х міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний 

виміри (стан, проблеми, перспективи)» (м. Львів, 12-13 грудня 2014 року), 

міжнародна науково-практична конференція «Норми права: соціологічні та 

філософські проблеми конституційної реформи» (м. Київ, 16 листопада 2015 р.), 

XV міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні 

проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 15-16 квітня 

2016 р.), за підсумками яких опубліковано тези доповідей. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 

семи статтях, п’ять із яких опубліковано у наукових фахових виданнях України, 

одна – в іноземному виданні, а також в одинадцяти тезах доповідей. 



24 
 

  

Структура дисертації зумовлена предметом і метою дослідження. Робота 

складається із вступу, трьох розділів, що об’єднують шість підрозділів, висновків 

та списку використаних джерел (416 найменувань). Загальний обсяг дисертації 

становить 259 сторінок, з них основного тексту – 189 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ СУДУ ЯК ОБ’ЄКТ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Правові позиції: загальна характеристика 

 

1.1.1. Загальнотеоретичні аспекти дослідження правових позицій 

суб’єктів інтерпретації та застосування норм права. У наш час вже визнано 

аксіоматичним, що положення Конвенції «необхідно розглядати лише у контексті 

прецедентного права», яке упродовж понад півстоліття створювалось 

контрольним органом «європейської регіональної системи захисту прав людини» 

– ЄСПЛ [364, с. 229]. Характеризуючи роль Суду Л. Вільдгабер (у минулому 

голова ЄСПЛ) визнає його «нервовим центром» усієї системи захисту прав 

людини, через прецеденти судової практики якого Конвенція «глибоко 

укорінилася у правовому і духовному підґрунті країн-членів Ради Європи ...» 

[20, с. 56]. Слушність цієї думки не викликає сумнівів, позаяк саме ЄСПЛ 

обґрунтовано вважається найбільш авторитетною міжнародною судовою 

інституцією у рамках правових систем держав-учасниць ЄКПЛ. В його 

правотлумачній практиці знаходять безпосереднє практичне втілення визначальні 

фізичні, особистісні, політичні та інші гуманістичні цінності, задекларовані 

Конвенцією як основоположні права людини та як об’єкти цих прав [353, с. 44].  

Положення ЄКПЛ, претендуючи на певний ступінь універсальності та 

об’єктивності, є здебільшого досить загальними й абстрактними, внаслідок чого 

судді ЄСПЛ у ході тлумачення та застосування конвенційних приписів 

(тлумачення ЄКПЛ можна визначити як процес з’ясування і роз’яснення змісту її 

норм, зокрема встановлення вимог, які Конвенція висуває до держави-відповідача 

в обставинах конкретної справи, здійснюваний на основі формулювань ЄКПЛ; 

застосування Конвенції означає процес зіставлення дій або бездіяльності держави 

з вимогами, які Конвенція висуває до поведінки державних органів, з метою 

встановити порушення положень останньої в розглянутій Судом справі 
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[335, с. 20]) нерідко, як відзначає професор П. М. Рабінович, «приречені 

вдаватись» до використання не тільки формально-юридичних, а й, зокрема, 

ціннісних, соціологічних та психологічних аргументів [134, с. 94]. Доводи такого 

ґатунку обґрунтовують правові позиції Суду у справі із врахуванням, в тому 

числі, морально-ціннісних уявлень, що превалюють у масовій свідомості 

сучасних європейських суспільств. Істотно, що трансформації соціокультурних 

умов у зв’язку із появою нових потреб, інтересів та, відповідно, цінностей, 

детермінують зміни правової аргументації рішень Суду та перегляд його 

попередніх правових позицій.  

Практика Суду привертає до себе неабияку увагу науковців. З огляду на 

зазначене слід зважити на здобутки у цій галузі українських вчених-правників, 

зокрема теоретиків права. Серед досліджень, присвячених означеній тематиці, 

помітно вирізняються публікації В. В. Гончарова, Д. А. Гудими, 

С. П. Добрянського, Т. І. Дудаш, О. М. Луціва, В. П. Паліюка, О. З. Панкевича, 

Т. І. Пашука, А. А. Пухтецької, П. М. Рабіновича, С. П. Рабіновича, 

Н. М. Раданович, І. Я. Сенюти, О. В. Соловйова, С. Є. Федика, С. Б. Цебенко, Г. О. 

Христової, С. В. Шевчука, Г. Ю. Юдківської [35; 45; 53; 57; 58; 111; 124; 127; 133; 

134; 135; 136; 394; 395; 400].  

Втім, незважаючи на посилений інтерес до діяльності ЄСПЛ в українському 

(а, як вбачається з огляду на доступні джерела (напр., праці К. Ю. Авер’янова, 

В. З. Абдрашитової, П. В. Волосюка, Л. О. Воскресенської, І. О. Владімірової, 

М. Р. Воскобітової, М. Є. Глазкової, Д. І. Дедова, А. І. Ковлера, М. О. Рожкової, 

О. М. Русова, А. С. Сімагіна, В. О. Туманова, Л. В. Туманової, І. А. Чернишова, 

О. О. Чефранової та ін. [1; 2; 4; 25; 26; 74; 77; 79; 102; 335; 343; 367; 396; 397; 

398]), – також і загалом у пострадянському) правознавстві, видається показовим, 

що питання про загальнотеоретичний аналіз аргументації рішень Суду щодо 

права на повагу до сімейного життя досі не ставилося.  

 На тлі підвищення уваги до правоінтерпретаційної діяльності ЄСПЛ в 

українському суспільстві, яке активно декларує свої євроінтеграційні прагнення, а 

також із урахуванням того, що практика ЄСПЛ офіційно визнана одним із джерел 
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права у правовій системі України, необхідність осмислення мотивування рішень 

цього органу в теоретико-правовому плані, головно в аспекті виокремлення 

використовуваних Судом аргументів, та й, зрештою, практична імплементація 

правових позицій ЄСПЛ у національне законодавство і правозастосовну практику 

видаються вельми актуальними.  

Терміно-поняття «правова позиція» в різних його варіантах (як-от «правова 

позиція вченого», «правова позиція судді» «правова позиція Верховного суду 

України», «правова позиція Конституційного суду України») відоме юридичному 

лексикону давно та нерідко використовується для позначення формулювання 

думки, точки зору стосовно будь-якої юридичної ситуації. Попри чималий 

теоретичний інтерес і практичну актуальність означеної тематики в українському 

правознавстві бракує загальнотеоретичних праць, присвячених цьому феномену. 

Так, проблеми сутності й юридичної природи правових позицій певною мірою 

вивчалися М. В. Мазуром, Б. В. Малишевим, В. Я. Тацієм, С. В. Шевчуком, 

Д. Ю. Хорошковською, Г. О. Христовою та ін. Серед зарубіжних учених, які 

розробляли дану проблему, можна назвати К. Ю. Авер’янова, В. З. Абдрашитову, 

Б. Я. Бляхмана, М. В. Вітрука, М. О. Власенка, Н. С. Волкова, П. В. Волосюка, 

Г. А. Гаджієва, А. В. Гриньову, А. Б. Дідікіна, М. М. Марченка, І. С. Мєтлову, 

С. Г. Пепеляєва, В. Г. Степанкова, Б. О. Страшуна, Т. Я. Хабрієву, І. В. Шульгу та 

ін. [1; 2; 4; 11; 12; 21; 22; 23; 25; 30; 50; 51; 99; 102; 360; 404].  

Огляд наукового доробку вітчизняних вчених засвідчує, що одними із 

малодосліджених в українській загальнотеоретичній юриспруденції залишаються 

окремі проблемні сторони практики ЄСПЛ. До них належать, зокрема, зміст 

правових позицій Суду щодо права на повагу до сімейного життя та теоретико-

правові особливості аргументації рішень ЄСПЛ у цій категорії справ. У зв’язку із 

цим у ході подальшого викладу спершу торкнемося питання з’ясування 

характерних ознак, які властиві правовим позиціям суб’єктів інтерпретації та 

застосування права, та спробуємо виявити представлені в літературі підходи до 

їхньої класифікації. Потім розглянемо можливості використання цих класифікацій 
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з точки зору виявлення різновидів правових аргументів, якими послуговується 

Суд, що і становитиме мету першого підрозділу дисертації.  

Російський теоретик права І. В. Шульга вказує, що правова позиція – це 

«феномен правосвідомості, що виступає результатом суб’єктивно-оціночної 

розумової діяльності» [404, с. 14]. Змістом правової позиції вчений вважає такі 

три елементи: «знання про правову дійсність», індивідуальну оцінку цієї дійсності 

«у вигляді зовні вираженої, об’єднаної загальною ідеєю системи мотивованих 

суджень» та «переконаність у правильності власних висновків» [404, с. 14].  

На думку іншого представника зарубіжного теоретичного правознавства 

Б. Я. Бляхмана, «правова позиція – це результат оцінки фактів, станів з боку 

суб’єктів правовідносин на основі їхнього внутрішнього переконання». Учений 

зазначає, що «переконанням суб’єкта є його внутрішній психічний стан, який 

виражається у мотивуючому ставленні до правильності, істинності прийнятого 

рішення в процесі оцінки об’єкта (ситуації, дії, акту)» [12, с. 75-76].  

М. О. Власенко визначає правові позиції як «правові ідеї, засновані на 

правових мотивах юридичного вирішення фактичної ситуації (не обов’язково 

лише правозастосовної)». Головною ознакою правових позицій, їхнім стрижнем, 

на думку науковця, «є структурованість вмісту на основі об’єднуючої правової 

ідеї» [22, с. 83].  

Як вважає А. В. Гриньова, «під правовою позицією загалом слід розуміти 

оцінку правової реальності, систему правових аргументів, що лежать в основі 

законотворчої, судової та іншої правозастосовної діяльності». Відповідно, 

правова позиція – це «логіко-мовна конструкція, що виражає ставлення суб’єкта 

до правових явищ і процесів» [44, с. 14-15]. 

У понятті «правова позиція» В. Г. Степанков виділяє ознаки останньої як 

загальнотеоретичної категорії: а) її об’єктом виступає право; б) її мета – довести 

іншим суб’єктам достовірність й об’єктивність висновків; в) вона вважається 

важливою умовою саморозвитку права та його самоорганізації; г) вона є 

джерелом правотворчої та правозастосовної діяльності [360, с. 38-45]. 
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Пропонований підхід у цілому видається слушним, оскільки він дозволяє значною 

мірою охарактеризувати юридичний зміст означеної категорії.  

Зіставивши загальнотеоретичні підходи з точки зору їхньої подібності, 

можна виділити наступні суттєві елементи поняття «правова позиція»: а) це 

підсумок розумової діяльності суб’єкта правотворчості, правозастосовця та/або 

правоінтерпретатора; б) відображає оцінку правовідносин і уявлення про їхнє 

належне регулювання; в) виникає у вигляді системи зовні виражених суджень, 

об’єднаних загальним принципом (ідеєю).  

Отже, правова позиція – це загальний принцип (ідея), який слугує підставою 

для правового рішення, є результатом мисленнєвої (інтелектуально-оцінювальної) 

діяльності суб’єкта правотворчості, правозастосовця та/або правоінтерпретатора 

та виражається в аргументації (системі аргументів) правового рішення. 

Класифікуючи правові позиції, А. В. Гриньова розрізняє такі їхні види:  

- нормотворчі; 

- правозастосовні;  

- доктринальні [44, с. 12-13].  

Про нормотворчі позиції слід говорити «у зв’язку з формуванням права 

безпосередньо в процесі правотворчості». На думку Б. Я. Бляхмана, під 

формуванням права потрібно розуміти процес, після завершення якого «в діючу 

юридичну систему вводяться нові (а також змінюються або скасовуються вже 

існуючі) юридичні норми». Довершує цей процес власне правотворчість, тобто 

«цілеспрямована діяльність з підготовки та прийняття нормативно-правових 

актів». При цьому «правові позиції мають різні форми вираження та особливості 

як на стадії формування права, так і на стадії його результату», себто 

правотворчості [12, с. 75].  

Видається можливим погодитися з міркуванням М. О. Власенка про те, що 

правова позиція у правотворчій діяльності стає принципом в роботі законодавця 

[22, с. 77]. При цьому йдеться про колективну правову позицію, яка продукується 

шляхом складних парламентських процедур (робота в комітетах, обговорення, 

голосування і т. д.). В той же час «при зміні політичної ситуації на різних рівнях 
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законодавчої влади може змінитися як принцип регулювання суспільних 

відносин, так і колективна правова позиція тих, хто буде приймати рішення» 

[12, с. 75]. 

1.1.2. Правові позиції суду як суб’єкта інтерпретації та застосування 

норм права. Особливо поширеним різновидом правозастосовних правових 

позицій є підстави вважати правову позицію суду (судову правову позицію). 

Останню визначають як оцінку конкретним судом певної проблеми в рамках його 

компетенції, що об’єктивована у мотивувальній частині рішення цього суду і є 

наслідком тлумачення ним правових норм.  

На сьогодні в законодавстві країн Європи відображаються юридичні явища, 

певною мірою близькі до правових позицій суду. Як приклад конституціоналіст 

О. В. Щербанюк наводить ст. 13 «Органічного закону Іспанії про Конституційний 

суд», згідно з якою палата може передати справу на розгляд пленуму, якщо вона 

вважатиме за необхідне відступити від попередньої конституційної доктрини 

[406, с. 73]. Інакше тлумачення правової позиції, на думку згаданого вченого, 

ілюструє Закон Федеративної Республіки Німеччини від 12 березня 1951 р. «Про 

Федеральний конституційний суд». Тут міститься положення «про правову 

концепцію конституційного суду землі», що мусить бути викладена в документах, 

які подаються у Федеральний конституційний суд, зокрема, у разі розходження в 

тлумаченні Основного закону між конституційним судом землі та Федеральним 

конституційним судом або конституційним судом іншої землі [406, с. 73].  

На пострадянському правовому просторі термін «правова позиція» вперше 

був закріплений законодавчо у ст. 73 Федерального конституційного закону від 

21 липня 1994 р. «Про Конституційний Суд Російської Федерації». У ньому, 

зокрема, встановлювалось, що «у тому разі, коли більшість суддів 

Конституційного суду, які беруть участь у засіданні палати, дійдуть висновку 

щодо необхідності прийняття рішення, яке не відповідає правовій позиції суду, 

вираженій у попередній практиці, справа передається на розгляд пленарного 

засідання Конституційного суду» [389]. Це законодавче правило перегукується із 
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положенням ст. 30 Конвенції, тобто формально відображає загальноєвропейську 

тенденцію.  

Загальнотеоретичні дослідження правових позицій загалом свідчать про 

різне бачення вченими даного феномена.  

Правову позицію суду часто інтерпретують з формально-логічного погляду 

як висновок суду у справі, що виражається у рішенні та наводиться в його 

мотивувальній частині у вигляді системи аргументів (Н. С. Волкова, 

Г. А. Гаджієв, А. Б. Дідікін, С. Г. Пепеляєв, Т. Я. Хабрієва [30, с. 56; 391, с. 42-43; 

51, с. 128-129]), тобто як обґрунтування рішення суду. 

Водночас зі змістового погляду судову правову позицію можна визначити 

як виражену в рішенні суду оцінку певних правових питань, як сформований 

судом правовий принцип вирішення справи. 

Так, наприклад, А. Б. Дідікін зазначає, що «правові позиції суду являють 

собою його ставлення до певних правових проблем, яке закріплюється в судових 

рішеннях» [50, с. 66]. У розумінні науковця це «результат аналізу аргументів та 

висновків судового органу, що утворюють інтелектуально-юридичний зміст 

судового рішення, що по суті є нічим іншим як суттю правового рішення» 

[50, с. 67]. З точки зору Л. Г. Бірюкової, правові позиції суду (конституційного) – 

це виявлені і сформульовані ним «правові засади, придатні для вирішення низки 

справ»; вони являють собою «живе конституційне право», що постійно 

розвивається [11, с. 102].  

У теорії права судові правові позиції пропонується класифікувати: 

- за об’єктом конституційно-правової проблеми – ті, що стосуються понять, 

норм, принципів, інститутів; 

- за сферою суспільних відносин – позиції в області прав і свобод людини, 

державного будівництва, місцевого самоврядування тощо;  

- залежно від способу оформлення судової правової позиції – 

документально оформлені (рішення, вирок, інформаційний лист, постанова 

пленуму тощо) і недокументовані (коментар щодо судового рішення в пресі); 
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- за характером предмета регулювання – матеріально-правові та 

процесуально-правові [11, с. 85; 44, с. 9]. (Зауважимо, що в рішеннях ЄСПЛ у 

справах щодо України абсолютна більшість правових позицій має матеріально-

правовий характер; водночас окремі із них є процесуально-правовими 

(див., наприклад, [384])). 

Правові позиції у правозастосуванні також іноді пропонується розподіляти 

за іншими критеріями. Так, наприклад, А. В. Гриньова здійснює спробу 

виокремити такі правові позиції: індивідуальні та колегіальні; усталені, або 

типові; рекомендаційні; окрему думку [44, с. 9-10]. Визнаючи, що виділення 

наведених різновидів правових позицій може мати певне практичне значення, 

зауважимо, що пропонований перелік не може вважатись класифікацією з огляду 

на відсутність єдиного класифікаційного критерію.  

Окрема думка судді – це різновид правової позиції суду, особливістю якої є 

те, що вона відображає правову позицію судді, який не погоджується із 

тлумаченням і, відповідно, застосуванням норм матеріального та, зрідка, 

процесуального права [23, с. 27-28; 21, с. 72-86]. Формальна необов’язковість 

такої правової позиції дозволяє розглядати її як форму доктринальної 

(неофіційної) правової позиції – «уявлень про право і правові явища, що 

формуються на основі філософського світогляду, спеціальних юридичних знань і 

юридичної практики» [44, с. 10-11]. Утім, значення окремої думки у суді 

найвищої інстанції не слід недооцінювати, позаяк вона, як вважає професор 

С. В. Шевчук, «є зверненням до духу права, який розвивається, до розуму 

майбутнього, коли більш пізнє рішення може виправити помилку, яку, на думку 

судді, котрий висловлює таку думку, зробив суд [...]. Існує чимало прикладів, 

коли окрема думка з часом стає частиною права» [401, с. 370-371].  

Слід зупинитись на співвідношенні поняття правових позицій суду з 

поняттями судової практики, судового прецеденту і так званих правоположень. 

Поняття судової практики у юридичній літературі розглядається як: 

а) сукупність правозастосовної, правотлумачної, а в окремих випадках навіть 

нормотворчої діяльності суду та її об’єктивованих результатів і б) самі лише 
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результати такої діяльності. При цьому, у свою чергу, судова практика як 

результати діяльності суду розглядається у вузькому та широкому розумінні: 

тільки як вироблені судами «правоположення» або ж як усі (будь-які) 

об’єктивовані в актах судової влади результати діяльності суду. 

Так, С. М. Братусь і А. Б. Венгеров включають до обсягу поняття судової 

практики як діяльність суду, «пов’язану з напрацюванням правоположень на 

основі розкриття смислу та змісту норм, які застосовуються, а в необхідних 

випадках їхньої конкретизації та деталізації», так і результати такої діяльності – 

самі «правоположення» [14, с. 16-17]. М. В. Мазур, узагальнюючи характерні 

ознаки судової практики, пропонує таку дефініцію цього поняття: «Судова 

практика як джерело права є тією частиною соціально-правового досвіду і 

результатів діяльності вищих судових органів та іноді нижчих судів, що 

виражається в офіційних актах органів судової влади (рішеннях, постановах, 

ухвалах що набрали чинність і не були скасовані), які містять важливі й актуальні 

правові позиції обов’язкового чи переконливого характеру (судові прецеденти, 

усталена судова практика та роз’яснення вищих судових органів) [тут і надалі 

курсив наш – М. С.], а також обов’язкові до виконання приписи нормативного 

характеру, що містяться в рішеннях Конституційного Суду та судів загальної 

юрисдикції та мають наслідком втрату чинності нормативно-правових актів або їх 

окремих положень у зв’язку з визнанням їх неконституційними чи незаконними» 

[91, с. 497]. Тут правові позиції розглядаються як зміст офіційних актів органів 

судової влади і водночас фактично ототожнюються з іншими правовими явищами 

– судовими прецедентами, усталеною судовою практикою та роз’ясненнями 

вищих судових органів. 

Натомість, за визначенням Б. В. Малишева, який дотримується вужчого 

розуміння судової практики, остання є «сукупністю формально визначених, 

усталених приписів загального характеру (правоположень), які виникають і 

формулюються в процесі застосування судами неоднозначних чи занадто широко 

сформульованих норм законодавства, або в ході заповнення судами прогалин у 

праві» [94, с. 26]. За такого підходу зміст судової практики обмежується, по суті, 
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нічим іншим як особливим різновидом правових позицій – «формально 

визначеними» й «усталеними» приписами загального характеру. Відтак, можна 

дійти висновку про співвідношення понять «правова позиція суду» і 

«правоположення» як загального і особливого: так звані правоположення являють 

собою правові позиції загального й усталеного (тобто, de facto – нормативного) 

характеру. 

Один із відомих підходів до трактування судових правових позицій 

заснований на характеристиці рішень суду передовсім як актів правозастосування, 

які не виробляють правових норм, а спрямовані на вирішення правового спору і 

поновлення порушених прав конкретних суб’єктів (Н. О. Богданова, 

Б. С. Крилов). Так, згідно з поглядами правознавців, висловлюваними у 

радянський період (В. П. Реутов, С. М. Братусь, С. С. Алексєєв), судова практика 

ототожнюється з так званими правоположеннями, що лише конкретизують норму 

права [94, с. 24]. Безперечно, погоджуючись із тим, що ЄСПЛ уповноважений 

здійснювати саме тлумачення і застосування Конвенції, зауважимо також, що в 

контексті нашого дослідження теоретичне питання про співвідношення 

правоконкретизуючої й правотлумачної діяльності ЄСПЛ з тією його діяльністю, 

яка часто розцінюється як власне «правотворча», не має вирішального значення, 

оскільки згідно з чинним законодавством України правові позиції ЄСПЛ мають 

враховуватись судами як при застосуванні принципу верховенства права (ст. 8 

Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 8 Кримінального 

процесуального кодексу України) так і, безумовно, при застосуванні приписів 

ЄКПЛ. 

Поняття «прецедент» є неоднозначним і в різних країнах може мати різний 

зміст. Класичним вважається розуміння прецеденту як раніше прийнятого 

рішення або судової практики, що слугує зразком для ухвалення наступних 

рішень [401, с. 337]. Традиційно прецедентом як особливим видом джерел права 

вважається рішення суду, в якому міститься створена судом правова норма (ratio 

decidendi), на якій ґрунтується рішення і яким зобов’язані керуватися суди 

нижчих інстанцій при розгляді однотипних справ. Як зазначає С. В. Шевчук, 
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доктрина судового прецеденту «значно зменшує правову невизначеність при 

вирішенні справ» та усуває «необхідність постійної аргументації певних правових 

питань, що вже були предметом судового розгляду» [401, с. 372-373]. 

Деякі дослідники виокремлюють два види прецеденту, виходячи «з позиції 

двох моделей судової правотворчості – англо-американської та континентальної» 

[49, с. 8]. Так, на думку В. В. Джури, в англо-американській правовій сім’ї 

прецедент вважається джерелом права та є обов’язковим для застосування 

нижчими судами. Натомість, з погляду цього вченого, у державах романо-

германської системи права побутує дещо інше розуміння судового прецеденту. 

Ним вважається судова практика або «судово-звичаєве право» [49, с. 9; 38, с. 24; 

109, с. 12]. Смисл останнього зводиться до того, що правові норми, створювані 

судом (навіть вищим), не є обов’язковими для застосування судами нижчих ланок 

при вирішенні аналогічних справ. Як зазначає В. В. Джура, «формально всі суди 

рівні у своїх повноваженнях і не пов’язані рішеннями один одного, а слідування 

один раз вираженій позиції вищої інстанції здійснюється не в силу примусовості, 

а в силу переконливості. Таке правило застосовується судами як правовий 

звичай» [49, с. 9]. Однак, наведена позиція не в усіх аспектах видається достатньо 

обґрунтованою. Адже, по-перше, тут може йтись тільки про судову практику у 

вузькому розумінні цього поняття; по-друге, ніяк не можна визнати лише 

«переконливими» і не обов’язковими прецеденти правотлумачення, що 

виробляються конституційними судами; по-третє, тут не враховуються сучасні 

тенденції до надання обов’язковості правовим позиціям вищих судових інстанцій 

у правових системах романо-германського типу. 

З погляду Б. В. Малишева, «судовий прецедент є класичним та основним 

проявом судової правотворчості» [93, с. 258]. Хоча значна кількість учених 

(зокрема, О. Верещагін, Б. Малишев, М. Марченко, О. Попов, С. Чередніченко, 

С. Шевчук) відносять до «результатів судової правотворчості усі різновиди 

судового прецеденту – як нормативно-правовий, так і правотлумачний», 

видається слушною позиція Н. В. Стецика, згідно із якою «не усі судові 

прецеденти належать до результатів судової правотворчості, а лише ті, що містять 
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норму права – судові нормативно-правові прецеденти» [361, с. 28]. Йдеться про 

норму права у судових прецедентах, яка, як вказує Б. В. Малишев, «виникає у 

процесі вирішення судом конкретної справи і є побічним результатом розгляду 

справи, а відтак юридична норма завжди міститься у мотивувальній частині 

рішення суду» [93, с. 253].  

Як зазначає А. Б. Дідікін, «правові позиції як принципи», що є правовими 

підставами рішення та «обов’язкові для застосування в аналогічних ситуаціях 

всіма іншими суб’єктами права, практично нічим не відрізняються від ratio 

decidendi» [50, с. 67]. 

П. В. Волосюк підкреслює, що «принципи і підходи Суду, висловлені у 

рішенні по справі проти однієї з держав-членів Ради Європи, застосовуються за 

аналогією в рішеннях у справах проти інших держав, в тому числі і тих, які 

приєдналися до Конвенції вже після прийняття такого рішення» [25]. При цьому, 

як справедливо зауважує із цього приводу українська дослідниця практики ЄСПЛ 

Т. І. Дудаш, йдеться не про «прецедент за формою та змістом у класичному його 

розумінні в англійській чи американській доктрині, а про прецедент саме за 

змістом (мається на увазі рішення суду, яке містить правові позиції, що мають 

певну цінність для усіх суб’єктів суспільних відносин і є обов’язковими для 

самого суду, котрий його прийняв)» [58].  

Незважаючи на прецедентний характер власної практики, ЄСПЛ допускає 

можливість перетлумачення змісту правових позицій. Це означає, що рішення 

Суду мають так званий «умовний» прецедентний характер [65]. Хоча, як зазначає 

М. Магрело, для дотримання принципів «юридичної визначеності, 

передбачуваності, рівності перед законом Суд все ж не повинен відхилятися від 

раніше встановленої ним практики за відсутності беззаперечних для цього 

причин, якщо обставини нової справи в матеріальному сенсі невідмінні від 

попередньої справи» (див., наприклад: Chapman v. United Kingdom [173], I. v. 

United Kingdom [218]) [90, c. 64]. Однак у тих випадках, коли практика ЄСПЛ є 

нечіткою або потребує подальшого розвитку задля того, щоб метою такого 

розвитку було розширення меж захисту, гарантованих ЄКПЛ, Суд здатен, так би 
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мовити, подолати, змінити її. Іншими словами, у разі зміни обставин Суд може 

переглядати вироблені ним раніше підходи до вирішення конкретних питань і, 

відтак, змінювати власні правові позиції. Станом на 2013 рік ЄСПЛ вдавався до 

подібного перетлумачення 22 рази [35, с. 176].  

У юридичній літературі пропонуються різні тлумачення поняття «правова 

позиція ЄСПЛ». При цьому в кожному випадку дослідники виокремлюють 

формальні та/або матеріально-правові аспекти цього правового феномену, 

звертають увагу на значення правових позицій Суду для самого ЄСПЛ та для 

держав-членів Ради Європи, обмежують обсяг поняття правової позиції лише 

нормативними приписами або ж включають в нього також і інші елементи 

рішення Суду. 

Так, К. Ю. Авер’янов розглядає правові позиції ЄСПЛ як «створювані 

Судом шляхом інтерпретації положень Конвенції та протоколів до неї 

міжнародно-правові норми, які формулюються в рішеннях по конкретних справах 

і поширюються згодом на аналогічні справи, що розглядаються Судом, а також 

слугують обов’язковим взірцем розуміння Конвенції і протоколів до неї для 

суб’єктів права держав-членів Ради Європи» [1, с. 122]. З погляду 

В. З. Абдрашитової, правові позиції ЄСПЛ являють собою «підтверджені 

багаторазовим застосуванням загальні правила, сукупність яких становить 

систему правових стандартів Суду» [2]. П. В. Волосюк вважає, що правова 

позиція ЄСПЛ – це «правові висновки та уявлення Суду, результат інтерпретації 

(тлумачення) ним норм Конвенції та протоколів до неї в межах його компетенції, 

які слугують правовою підставою рішень Суду» [25]. 

На думку російського теоретика права І. С. Мєтлової, «природа рішень 

ЄСПЛ зумовлена тим, що [...] ці рішення мають правозастосовний характер», а 

правові позиції, вміщені у них, – нормативний. Адже у процесі тлумачення і 

застосування Конвенції ЄСПЛ «створює певні нормативні установки у вигляді 

правових позицій. Саме ця обставина дає підставу вважати рішення ЄСПЛ 

джерелами права – судовими прецедентами, а не лише актами тлумачення та 

застосування ЄКПЛ» [102]. На думку дослідниці, правові позиції Суду являють 
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собою ratio decidendi рішення, слугуючи орієнтиром для правозастосовців. При 

цьому вона виділяє основні функції рішень ЄСПЛ. Йдеться про «напрями 

правового впливу прийнятих Судом правових актів, що містять нормативні 

правоположення, на правову систему держав-учасниць Конвенції, які 

відображають роль Суду як органу міжнародного правосуддя». До таких функцій 

І. С. Мєтлова відносить: 1) функцію тлумачення положень ЄКПЛ і протоколів до 

неї; 2) функцію формування досвіду застосування Конвенції і протоколів до неї; 

3) функцію вдосконалення законодавства і правозастосовної практики; 

4) функцію вдосконалення правосуддя; 5) інформаційну функцію; 6) функцію 

впливу на правосвідомість; 7) функцію взаємодії з наукою і розвитку правової 

доктрини [102]. 

Л. В. Туманова та І. О. Владімірова, аналізуючи правові позиції ЄСПЛ щодо 

права на повагу до сімейного життя, особливості захисту сімейних прав у 

практиці ЄСПЛ, поділяють їх на ті, що стосуються: 1) загальних питань захисту 

прав дітей; 2) захисту прав дітей, народжених поза шлюбом; 3) захисту прав 

батьків позашлюбних дітей; 4) права батьків виховувати дітей; 5) усиновлення; 

6) обмеження батьківських прав; 7) спілкування дитини і батьків та меж 

обмеження такого спілкування; 8) спільного проживання батьків та дітей; 

9) питання роз’єднання членів сім’ї; 10) вибору чи зміни імені та прізвища; 

11) права на вступ у шлюб; 12) рівноправності подружжя; 13) юридичного 

визнання одностатевих сімей; 14) права на аборт [367]. Визнаючи безперечне 

практичне значення такого підходу, зауважимо, що він поєднує відмінні критерії 

(суб’єктний склад учасників правовідносин та особливості їхнього змісту). З 

теоретичного погляду наведені групи правових позицій Суду мають бути 

доповнені за рахунок більш чіткого й послідовного розрізнення їхніх окремих 

груп (видів) відповідно до різних класифікаційних критеріїв. Зокрема, в контексті 

окремих дослідницьких завдань доречно виокремлювати правові позиції ЄСПЛ: 

а) за характером – матеріально-правові та процесуально-правові; б) за сферою 

правового регулювання – ті, що стосуються приватної сфери, та ті, що належать 
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до публічної сфери; в) за природою правових оцінок – ті, що містять ціннісні 

оцінки (ціннісно-правові позиції), та ті, що містять неціннісні (когнітивні) оцінки. 

З огляду на викладене вище видається, що поняття правових позицій ЄСПЛ, 

за аналогією з поняттям судової практики, можна розглядати у широкому та 

вузькому розумінні. 

У вузькому розумінні правовою позицією Суду можна вважати 1) вміщений 

у мотивувальній частині рішення ЄСПЛ правовий припис, що 2) слугує правовою 

підставою (ratio decidendi) для вирішення конкретної справи та 3) має формально-

обов’язковий характер при вирішенні аналогічних справ у майбутньому. 

Таке розуміння, однак, є доволі складним для практичного використання, 

оскільки в судовому рішенні правова позиція як ratio decidendi рішення нерідко 

«формулюється не прямо, а імпліцитно виражається в правових аргументах» 

[85, с. 29]. У такому разі, з одного боку, правові аргументи слугують зовнішнім 

вираженням правової позиції. З іншого боку, окремі правові аргументи на користь 

прийнятого судом рішення часто не можуть бути ототожнені з правовими 

позиціями в їхньому вузькому розумінні, оскільки можуть мати характер 

«принагідно сказаного» (obiter dictum). Правова позиція може логічно випливати з 

сукупності правових аргументів, які слугують її підставою. Адже 

продемонструвати ґрунтовність своєї правової позиції в конкретній справі суд 

може лише шляхом її аргументування [130, с. 15].  

У широкому ж розумінні правовими позиціями ЄСПЛ пропонуємо вважати 

вироблені Судом у процесі тлумачення і застосування Конвенції правові уявлення 

(ідеї, принципи) та правові судження ситуативного, індивідуального характеру, 

які: 1) відображаються у мотивувальній частині рішення Суду; 2) виражають 

правову оцінку обставин конкретної справи; 3) виконують функцію 

аргументування загального правового висновку Суду у справі. 

Оскільки система правових аргументів рішення розглядається як форма 

вираження правової позиції, «статичне» співвідношення між правовою позицією і 

правовими аргументами є співвідношенням змісту і форми. 
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Водночас, якщо правові позиції суду розглядати в динаміці, у контексті 

здійснюваної ним аргументувальної діяльності, між правовими позиціями і 

правовими аргументами рішення може існувати відмінне функціональне 

співвідношення і взаємозв’язок з огляду на характер судової справи (типова чи 

атипова, «проста» чи «складна»). Так, з одного боку, у практиці ЄСПЛ правовий 

аргумент – це інструмент вироблення або спростування правової позиції Суду у 

справі, яка не може бути вирішена на основі «механічного» застосування 

попередньої правової позиції («складна справа»). Тут правовий аргумент 

фактично виступає засобом судової правотворчості, яка в діяльності ЄСПЛ має 

зовнішню форму «правозастосування» або ж «правотлумачення». З іншого боку, 

діалектика правозастосовної судової діяльності виявляється в тому, що у 

«простих» (типових, «клонових») справах вироблена раніше правова позиція 

слугує засобом аргументування рішення у справі. У справах, обставини яких є 

аналогічними, попередня правова позиція Суду сама виконує функцію правового 

аргументу. 

Поняття правової позиції відображає статичні елементи, які виступають 

передумовою або ж результатом процесу вироблення судом рішення. Водночас 

поняття правового аргументу має насамперед функціональне смислове 

навантаження і відображає динаміку процесу вироблення рішення та його 

сприйняття суб’єктами правовідносин. Таке співвідношення розглядуваних 

понять, вочевидь, стосується не тільки правозастосовної і правотлумачної, а й 

правотворчої діяльності. 

1.1.3. Правова аргументація як форма вираження правової позиції. 

Види правових позицій Європейського суду з прав людини. Як уже 

зазначалось, результати здійсненої Судом правової оцінки доказів, обставин справ 

містяться в мотивувальній частині рішення [410, с. 141]. При цьому правова 

аргументація Суду є складовою його правової позиції, розглядуваної у широкому 

розумінні.  

У загальній теорії права терміно-поняттям «правовий аргумент» прийнято 

позначати істинне, достовірне, юридично значиме судження, що формулюється 
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для підтвердження або спростування певної правової позиції [356, с. 77; 410, с. 97-

98].  

Розрізняють кілька видів правових аргументів. Так, наприклад, 

П. М. Рабінович пропонує виокремлювати за стадією юридичного регулювання – 

правотворчі, правотлумачні, правозастосувальні аргументи; за темпоральним 

показником стосовно предмета правової аргументації – попередні, проміжні, 

остаточні аргументи [129, с. 22]; виокремлюються також інші види аргументів: 

дедуктивні, системні, методологічні [68, с. 56-57].  

У своїй практиці ЄСПЛ використовує аргументи різного виду, що дозволяє 

класифікувати правові позиції Суду залежно від змісту використовуваних 

аргументів на: а) формально-юридичні, б) фактологічні (соціологічні, економічні, 

психологічні, політичні) та в) ціннісні (ціннісно-оцінювальні).  

Аби визначити межу між соціологічними, політичними, економічними 

аргументами, з одного боку, та ціннісними (морально-ціннісними, морально-

правовими) аргументами, з іншого, слід розрізняти твердження про факти і 

оцінювальні судження (Д. Г’юм). З огляду на це можна говорити про ціннісно-

нейтральні (фактологічні) і ціннісно-оцінювальні форми правового пізнання. 

Наведене дозволяє відрізнити, з одного боку, аргументи, в яких відображається 

реальний стан суспільних відносин, реальна соціальна практика й, з іншого боку, 

судження, які виражають ціннісне ставлення Суду до певних ситуацій, практик чи 

тверджень. 

Інтерпретуючи положення Конвенції, ЄСПЛ нерідко вдається до 

соціологічних та ціннісних аргументів, що мають особливе значення для 

обґрунтування правових позицій Суду по ст. 8 Конвенції. Серед 

використовуваних Судом соціологічних аргументів можемо виокремити 

універсальні та контекстуальні правові аргументи, залежно від аудиторії, на яку 

поширюється аргументація [68, c. 105], а також аргументи «зі знаку» та «з 

наслідків» [55, с. 91-92]. Із усіх контекстуальних аргументів найбільш вагомим 

вважається аргумент щодо традиції [68, с. 106-107], який є доволі поширеним у 

практиці Суду. Наведемо деякі приклади: «Суд погоджується, що захист сім’ї, в її 
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традиційному розумінні, є в принципі вагомою і легітимною підставою для 

існування відмінності у ставленні» (Х. v. Austria, § 138 [322]), «мета захисту сім’ї 

у її традиційному сенсі є доволі абстрактною і для її реалізації може 

використовуватися широкий спектр конкретних заходів» (Karner v. Austria, § 41 

[225], Kozak v. Poland, § 98 [233]), «стаття 12 прямо передбачає регулювання 

шлюбу національним законодавством. Вона втілює традиційну концепцію шлюбу 

як союзу між чоловіком і жінкою» (Rees v. United Kingdom, § 49 [287]), «Суд 

вважає, що володіння заявницею будинком-фургоном є невід’ємною частиною її 

етнічної самобутності як циганки, що відображає давню традицію даної меншини, 

яка випливає із мандрівного способу життя [...]. Заходи, що стосуються 

розміщення будинку-фургона заявниці [...], зачіпають її спроможність 

підтримувати свою самобутність як циганки, а також вести особисте і сімейне 

життя відповідно до даної традиції» (Chapman v. United Kingdom, §73 [173]).  

Аналіз практики ЄСПЛ при застосуванні положень статті 8 ЄКПЛ 

(проаналізовано 201 рішення Суду, в тому числі 43 рішення та 12 ухвал щодо 

прийнятності у справах щодо України [372-386]) дозволяє виокремити основні 

види ціннісних аргументів:  

1) за суб’єктами цінностей – ті, що спрямовані на охорону та захист 

цінностей усього суспільства або окремих його груп, та ті, що спрямовані на 

охорону і захист цінностей приватних;  

2) за спрямованістю діяльності учасників справ і ЄСПЛ – ті, які мають на 

меті охорону задіяних у справі конвенційних «цінностей-цілей», та ті, які мають 

на меті охорону конвенційних «цінностей-засобів»;  

3) за значущістю оцінюваних об’єктів – ті, що виражають позитивну 

ціннісну оцінку, та ті, що обґрунтовують негативну ціннісну оцінку у рішеннях 

Суду. 

Що ж надає правовому аргументові аксіологічної сили? Чимале значення у 

здійснюваних ЄСПЛ оцінках мають ті аксіологічні орієнтації, на які здебільшого 

неявно опираються судді під час обґрунтування рішення, оскільки вони, так чи 

інакше, змушені «апелювати до тих цінностей», які поділяються «аудиторією», 
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«до якої звернений текст» прийнятого рішення [410, с. 143]. Крім того, «деякі 

норми права можуть бути невизначеними», а іноді «трапляються випадки, для 

регулювання яких нема встановлених норм», тому «судді іноді відчувають 

труднощі при тлумаченні статей закону» і змушені вдаватися до оцінок 

значимості обставин справ, керуючись насамперед власними аксіологічними 

перевагами та моральними переконаннями, а також панівною правовою 

традицією [47, с. 60-61].  

У світлі усього сказаного видається доречним подати робоче визначення 

поняття ціннісного аргументу в практиці Суду: таким аргументом надалі 

вважатимемо окреме твердження або низку взаємопов’язаних тверджень, які 

викладені у мотивувальній частині рішення ЄСПЛ та обґрунтовують правову 

позицію Суду у справі з урахуванням аксіологічних уявлень, які превалюють у 

суспільній свідомості країн-членів Ради Європи [351, с. 410]. 

Сам ЄСПЛ для позначення найважливіших елементів власних правових 

позицій нерідко використовує конструкцію «принципи, визначені Судом». З 

урахуванням цього серед правових позицій Суду можна виокремити ті, що 

уточнюють зміст окремих правоінтерпретаційних і правозастосовчих принципів 

ЄСПЛ (див.: додаток Б):  

1) забезпечення певної свободи розсуду держави («державна влада 

користується широкою свободою розсуду при визначенні питання про 

необхідність передачі дитини під опіку» (Johansen v. Norway, § 64 [221]), «там де 

йдеться про особливо важливий аспект існування людини і її особистості (в таких 

питаннях, як прийняття рішення про те, чи ставати генетичними батьками), 

свобода власного розсуду, яка визнається за державою, в більшості випадків 

обмежена» (A, B and C v. Ireland, § 232 [143]));  

2) рівності та недискримінації («винятково важливі обставини можуть 

виправдати відмінність у ставленні держави до батьків дітей, народжених у 

шлюбі, й до батьків дітей, народжених поза шлюбом» (Sommerfeld v. Germany, 

§ 93 [306]));  
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3) пропорційності («інтерес дитини, відповідно до своєї природи і 

значущості, може узяти гору над інтересом батька» (Elsholz v. Germany, § 50 

[191]));  

4) динамічного тлумачення ЄКПЛ («Конвенція є «живим» документом, 

який слід тлумачити у світлі умов сьогодення» (Х. v. Austria, § 139 [322], Selmouni 

v. France, § 101 [300])).  

У контексті пропонованого дослідження доцільно уточнити визначення 

понять формально-юридичної, фактологічної та морально-оцінювальної позиції 

ЄСПЛ, а також їхніх підвидів. 

Отже, під формально-юридичними розумітимемо різновид правових позицій 

Суду, правова аргументація яких ґрунтується на положеннях ЄКПЛ («аргумент зі 

встановленої норми») і попередній прецедентній практиці Суду («аргумент з 

прецеденту») [55, с. 91]. Позиції такого роду містяться у рішеннях ЄСПЛ, в яких 

використовуються прямі посилання на Конвенцію («гарантуючи право на повагу 

до сімейного життя, ст. 8 передбачає наявність сім’ї» (Marckx v. Belgium, § 31 

[249])) або ж на власну прецедентну практику («Суд вкотре повторює свою 

практику, згідно з якою ст. 8 Конвенції не може тлумачитись як така, що 

встановлює зобов’язання на Договірні держави щодо надання одностатевим 

парам доступу до шлюбу» (Schalk and Kopf v. Austria, § 101 [297], Hamalainen v. 

Finland, § 71 [211])) тощо. 

Фактологічна правова позиція ЄСПЛ виражається у формі тверджень про 

психологічні, соціальні, економічні, політичні та інші факти. Так, прикладом 

психолого-правових позицій у рішеннях ЄСПЛ може слугувати, зокрема, справа 

K. and T. v. Finland, де Суд постановив, що «існування або відсутність «сімейного 

життя» по суті є питанням факту, в основі якого лежать існуючі на практиці тісні 

особисті зв’язки» (§ 150) [223]. Використання правових позицій цього типу 

простежується й у практиці ЄСПЛ щодо одностатевих союзів (напр., Mata Estevez 

v. Spain [371], Schalk and Kopf v. Austria, § 94 [297], Vallianatos and others v. 

Creece, § 73 [315]). 
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Формулювання соціолого-правових позицій у рішеннях Суду має місце при 

врахуванні конкретних соціальних фактів, констатації певних суспільних явищ, 

ситуацій соціальної реальності тощо: «вибір формулювання у ст. 12 Конвенції 

слід вважати невипадковим [...]. У 1950-их роках шлюб розглядався чітко у 

традиційному сенсі як союз між партнерами різної статі» (Schalk and Kopf v. 

Austria, § 55 [297]), «забезпечення балансу між інтересами захисту сім’ї, в її 

традиційному розумінні, та захисту передбачених Конвенцією прав сексуальних 

меншин є, за своїм характером, важким і делікатним завданням, яке може 

вимагати від держави примирення суперечливих поглядів та інтересів, які 

сприймаються зацікавленими сторонами як принципово антагоністичні» (Kozak v. 

Poland, § 99 [233]), «Суд… не повинен прагнути підмінити своїм рішенням 

рішення національних органів, які можуть краще оцінити та відповісти на потреби 

суспільства» (Schalk and Kopf v. Austria, § 62 [297]). Подібні положення містяться 

також в рішеннях Суду по справах Christine Goodwin v. United Kingdom, § 75 

[176], S. H. v. Austria, §100 [294]. 

Суд використовує також політико-правові позиції, наприклад: «серед 

держав-учасниць Конвенції існує відмінність у підходах до розуміння 

пропорційності державного втручання в питання, що стосуються захисту дітей 

залежно від низки факторів, а саме: традицій щодо ролі сім’ї, ступеня втручання 

держави у справи сім’ї, наявності засобів для дій держави в цій конкретній сфері» 

(Johansen v. Norway, § 64 [221]); «у Європі не існує консенсусу ні щодо 

легальності сурогатного зачаття, ні щодо юридичного визнання зв’язку 

спорідненості між юридичними батьками і дітьми, легально зачатими у такий 

спосіб за кордоном» (Mennesson v. France, § 78 [251]); див. також: Marckx v. 

Belgium, § 52 [249], Petrovic v. Austria, § 38 [280], Abdulaziz, Cabales and Balkandali 

v. United Kingdom, §§ 59-60 [147]. У низці випадків ЄСПЛ формулює й економіко-

правові позиції («питання спадкування і розпорядження майном у відносинах між 

найближчими родичами тісно пов’язане з сімейним життям. Воно включає в себе 

[...] інтереси матеріального плану; [...] питання успадкування майна є складовою 

частиною сімейного життя» (Marckx v. Belgium, § 52-53 [249])).  
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Фактологічними правовими позиціями може бути і, зокрема, посилання на 

інший, ніж Конвенція, міжнародно-правовий договір або документ, який не є 

формально обов’язковим для Суду, чи національну практику вирішення певних 

питань [55, с. 92]. Прикладом може слугувати така правова позиція ЄСПЛ: 

«відсилаючи до національного законодавства, ст. 9 Хартії (йдеться про Хартію 

основних прав Європейського Союзу (далі – ХОПЄС) [393]) покладає вирішення 

питання про те, чи дозволяти одностатеві шлюби, на держави» (Schalk and Kopf v. 

Austria, § 60 [297]).  

У морально-оцінювальних позиціях ЄСПЛ відображено оцінку моральної 

значущості задіяних у справі соціальних інтересів та цінностей. До правових 

позицій, в яких Суд виражає власну морально-ціннісну оцінку ситуації, 

висловлюючи оцінювальні судження, можна віднести, наприклад, такі: «повага до 

сімейного життя вимагає, щоб біологічна і соціальна реальність превалювала над 

законною презумпцією, яка стосується як встановлених фактів, так і бажань осіб, 

про яких йдеться [...]» (Kroon and Others v. Netherlands, § 40 [234]); «надання 

матеріальної допомоги сім’ї дозволяє державі виявити свою повагу до сімейного 

життя» (Petrovic v. Austria, § 29 [280]); «Суд вважає, що люди, які живуть з ВІЛ, є 

вразливою групою. Вони традиційно піддаються упередженому ставленню і 

тавруванню, і державам має бути надана лише вузька свобода розсуду у виборі 

заходів, якими до цієї групи застосовується відмінне поводження за ознакою 

їхнього ВІЛ-статусу» (Kiyutin v. Russia, § 64 [229]); «усиновлення означає 

«забезпечення дитини сім’єю, а не сім’ї – дитиною» і там, де інтереси дитини 

вступають в протиріччя з інтересами усиновителів, принцип найкращого 

забезпечення інтересів дитини має бути вирішальним» (Pini and ors. v. Romania, 

§ 155-156 [282]); «цивільні партнерства як офіційно визнана альтернатива шлюбу 

мають істотну цінність для осіб, які перебувають у становищі заявників, 

незалежно від правових наслідків, які вони могли б спричинити, та якими б 

вузькими чи широкими вони не були» (Oliari and others v. Italy, §174 [270]). 
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1.2. Правові позиції Європейського суду з прав людини як засоби 

балансування соціальних інтересів і цінностей 

 

1.2.1. Охоронювані правом інтереси та цінності у Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. Дослідження правових позицій ЄСПЛ 

щодо права на повагу до сімейного життя неможливе без розгляду питань, 

пов’язаних з проблематикою інтересів та цінностей у праві. Охорона й захист 

основних прав людини у практиці ЄСПЛ зумовлюється роллю і ступенем 

значущості різних потреб, цінностей та інтересів, до захисту яких прагнуть 

учасники судових справ. З огляду на це спробуємо коротко схарактеризувати 

зміст категорій «інтерес» та «цінність» як пізнавальних інструментів аналізу 

судової практики.  

У науці радянського періоду в межах марксистсько-ленінської парадигми 

ґрунтовні теоретичні дослідження проблем потреб та інтересів у праві 

здійснювали представники правознавства (В. О. Василенко, П. М. Рабінович), 

філософії (С. Ф. Анісімов, А. А. Гусейнов, О. Г. Дробницький, О. А. Івін, 

О. В. Золотухіна, М. С. Каган, М. С. Розов, В. П. Тугаринов), психології 

(Б. С. Братусь, С. Л. Рубінштейн) й історії (С. Л. Утченко) [54; 123; 370].  

На сучасному етапі розвитку юридичної думки в Україні ціннісні аспекти 

права розробляються переважно у контексті загальної теорії держави і права та 

філософії права О. О. Бандурою, К. В. Горобцем, О. В. Грищук, Є. В. Івашевим, 

Ю. П. Лободою, С. І. Максимовим, Ю. М. Оборотовим, П. М. Рабіновичем, 

С. П. Рабіновичем, Ю. С. Размєтаєвою, А. О. Ручкою, А. О. Фальковським та ін. 

[7; 37; 127; 141; 387]; «потребові» аспекти розглядаються П. М. Рабіновичем, 

В. Ф. Сіренком [123; 348-1]; про цінності й інтереси йдеться у працях соціолого-

правового спрямування (С. Савчук, Є. Бурлай, С. Бобровник) [12-1; 14-1; 335-1]. 

Як відзначав свого часу Г. Ф. Шершеневич, «інтерес припускає, що людина 

усвідомлює здатність блага задовольнити її потребу» [100, с. 18]. Інакше кажучи, 

інтерес виникає тоді, коли за певних обставин явище дійсності набуває 

позитивної значущості для суб’єкта [100, с. 14]. При цьому інтереси викликають 
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відповідні установки, тобто вольові моменти, що визначають «упереджене» 

ставлення до фактів дійсності на основі певних ціннісних переконань [84, с. 29]. 

Погоджуючись в цілому із наведеними твердженнями, вважаємо, що під 

соціальним інтересом суб’єкта права слід розуміти його прагнення 

(спрямованість) задовольнити власну потребу за рахунок користування певною 

цінністю (благом). Інтерес виникає тоді, коли явище дійсності набуває позитивної 

значущості для суб’єкта. 

Формуванню інтересу передує потреба як об’єктивна необхідність в будь-

якій цінності (блазі). Як стверджує Г. В. Мальцев, «потреба дає змістовний 

матеріал для інтересу» [96, с. 281]. Якщо об’єктом інтересу виступає конкретна 

цінність, спроможна задовольнити потреби окремого суб’єкта, то об’єктом 

потреби є абстрактна, типізована цінність, під яку можна підвести значну 

кількість індивідуалізованих благ.  

Юридичним (правовим) інтересом вважається охоронюваний правом 

соціальний інтерес особи (суб’єкта права). У цьому контексті теоретично 

значущим є рішення Конституційного суду України у справі за поданням 

п’ятдесяти народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 

положень частини першої статті 4 Цивільно-процесуального кодексу України. 

Відповідно до згаданого рішення «законний інтерес відображає легітимне 

прагнення свого носія [...] до користування в межах сфери правового регулювання 

якимсь конкретним благом» [330]. Перебуваючи «у логічно-смисловому зв’язку із 

суб’єктивними правами, законний інтерес прямо ними не опосередковується, 

тобто виходить за межі останніх» і є, таким чином, самостійним об’єктом 

правової охорони і захисту [330].  

В основі здійснюваної ЄСПЛ правової аргументації лежить оцінка та 

співставлення відносної значущості інтересів окремої людини чи соціальної групи 

та загальносуспільних інтересів, виразником яких є держава. В методологічному 

аспекті видається особливо важливим, що інтереси та потреби виступають 

своєрідними похідними цінностей, позаяк дослідження і зіставлення ЄСПЛ 
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інтересів учасників справ є, по суті, балансуванням («зважуванням») відповідних 

цінностей (благ).  

Спираючись на наведене, звернемося до аналізу застосування Судом 

терміно-понять «цінність» та «інтерес».  

Формулюючи правові позиції щодо права на повагу до сімейного життя, 

Суд послуговується словом «цінність». Проведений контент-аналіз 189 рішень 

ЄСПЛ по застосуванню положень ст. 8 Конвенції щодо права на повагу до 

приватного і сімейного життя засвідчив, що цей термін вживається у 

мотивувальних частинах 47,71 % таких актів. При цьому він використаний Судом 

для характеристики:  

1) значення (або вартості) матеріальних об’єктів (явищ), як-от: земля, 

майно, актив, пенсійні внески, будинок, картина, документ, подарунок, матеріали, 

докази, спортивні споруди, а також система пенсійного забезпечення, пенсійний 

фонд;  

2) соціально-сутнісних аспектів нематеріальних об’єктів, які належать до: а) 

суспільних або публічних («культурне розмаїття», «повага до культурного, 

етнічного та релігійного плюралізму», «мова», «вказівки і орієнтири, що містяться 

в національному праві»); б) індивідуальних або приватних («право на повагу до 

життя», «приватне життя», «здоров’я і благополуччя матері»). Іноді такі об’єкти 

можуть виступати легітимною метою обмеження деяких прав людини (напр., 

життя визнається первинною (primary) цінністю, захист якої може передбачати 

обмеження інших прав, таких як свобода слова); 

3) значущості певних адміністративних актів (напр., реєстрація шлюбних 

союзів). 

Крім того, Суд вдається до таких словосполучень, як «цінності, що лежать в 

основі Конвенції», «засадничі цінності демократичних суспільств», «етичні і 

моральні цінності суспільства», «цінності спільноти, що глибоко вкоренилися у 

суспільстві» та ін.  

Використання слова «цінність» неодноразово простежується в окремих 

думках суддів щодо рішень ЄСПЛ. З проаналізованих у роботі 109 рішень Суду 
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по застосуванню положень ст. 8 Конвенції, щодо яких були висловлені окремі 

думки, згадку про «цінність» містять 26 із них (тобто 23,85 %). Можливо 

виокремити такі основні випадки його вживання:   

1) коли йдеться про матеріальні блага (картина, нагорода); 

2) для позначення духовно-моральних благ, що належать до: а) публічної 

(«європейський консенсус», «культурна різноманітність», зазначається, що 

«загальні інтереси і більш високі цінності повинні переважати над 

індивідуальними інтересами») та б) приватної («материнський зв’язок», «людське 

життя», «сімейне життя», «людська гідність», а також «право на життя 

ненародженої дитини», «права ембріона», «права живої особи», «право на повагу 

до приватного життя») сфери. При цьому часто здійснюється балансування 

означених цінностей між собою, як, наприклад, права на повагу до приватного 

життя матері та права на життя її ненародженої дитини тощо.  

Суддями-авторами окремих думок при аргументації власної правової 

позиції вживаються також наступні словосполучення: «національні та моральні 

цінності», «релігійні та історичні цінності», «соціальні цінності», «потреби і 

цінності меншості та усього співтовариства», «цінності, які суспільство прагне 

зберегти», «цінності правової системи» та ін. 

Текстуальний аналіз рішень ЄСПЛ по застосуванню положень ст. 8 

Конвенції виявив, що у 97,88 % з них можна зустріти посилання на той чи інший 

«інтерес». Суд звертається до цього терміно-поняття 1779 разів. При цьому 

йдеться про такі види інтересів:  

1) залежно від юридичного статусу суб’єкта інтересу – про інтереси дитини, 

жінки, матері, батька, прийомних батьків, сина, доньки, неповнолітніх, школярів, 

циган, вкладників, подружжя, партнера, клієнта, пацієнта, заявника, позивачів, 

журналістів, обвинуваченого, сім’ї, тюремної влади, держави та ін.;  

2) залежно від кількісного складу суб’єктів, чиї інтереси здійснюються, – 

про а) приватні (напр., «законний особистий інтерес», «приватно-життєвий 

інтерес», «інтереси індивідуума») та б) публічні інтереси (англ. «general interest», 

«public interest»; франц. «intérêt général») – це, зокрема, «інтереси меншин», 
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«інтереси більшості заявників», «інтереси спільноти», «інтереси співтовариства», 

«інтереси демократичного суспільства», «інтереси суспільства в цілому». До 

останніх видається доцільним віднести також «інтереси правової визначеності, 

передбачуваності та рівності перед законом», «інтерес щодо справедливого 

судового розгляду», «інтерес щодо належного здійснення правосуддя», «інтерес 

щодо ефективності судового розгляду», «інтереси суспільної моралі, 

громадського порядку або національної безпеки», «інтерес щодо збереження 

цілісної системи сімейного права» та ін.;  

3) залежно від змісту інтересів – про «легітимний», «предметний», 

«майновий», «економічний», «комерційний», «культурний», «моральний», 

«історичний», «художній», «політичний» інтереси;  

4) за часом дії інтересів – про середньо- і довгострокові інтереси. 

Нерідко Суд використовує термін «інтерес» у таких словосполученнях як, 

наприклад: «справедливий баланс між конкуруючими громадськими та 

приватними інтересами», «баланс непримиренних інтересів фізичних осіб», 

«справедливий баланс між вимогами захисту загальних інтересів суспільства і 

вимогами захисту основних прав людини», «справедливий баланс, який повинен 

бути віднайдений між конкуруючими інтересами особистості і суспільства в 

цілому».  

Що ж до правових позицій суддів, висловлених в окремих думках до 

проаналізованих рішень ЄСПЛ, слово «інтерес» у них можна зустріти 441 раз – у 

91,74 % таких актів. Означена категорія використовується суддями для 

відображення інтересів таких видів:  

1) з огляду на юридичний статус суб’єкта здійснення інтересу – інтересів 

суб’єкта права, дитини (зокрема, народженої дитини чи немовляти), батька, 

матері, сина, братів і усиновителів, дорослого, агентств і фахівців-практиків, 

держави-відповідача;  

2) залежно від кількісного складу суб’єктів, чиї інтереси реалізуються, – 

особистих («інтереси індивідуума», «приватні інтереси») та публічних (напр., 

«інтереси меншин», «інтереси більшості заявників», «інтереси суспільства в 
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цілому», «інтереси інших людей») інтересів. До останніх можна віднести також 

«інтерес щодо забезпечення відкритого судового розгляду», «інтерес щодо 

запобігання корупції і збереження моральної етики суспільства», «інтереси щодо 

охорони здоров’я чи моралі населення або прав і свобод інших осіб». Нерідко 

судді прагнуть віднайти баланс між означеними категоріями інтересів (напр., 

«баланс між інтересами захисту екологічної цінності середовища та інтересами 

сім’ї, яка проживає у ньому, буде більше схилятись в бік першого»); 

3) залежно від змісту інтересів – легітимного, академічного, поліцейського, 

екологічного інтересу. 

В цьому контексті слід звернути увагу на основні варіанти співвідношення 

понять «інтерес» та «цінність» у практиці Суду. Згідно з першим підходом, 

означені терміни вживаються ЄСПЛ як такі, що мають відмінне значення, без 

вказівки на характер їхнього зв’язку (напр., «інтереси та цінності правової 

системи»). Відповідно до другого підходу, Суд вказує на цінності як джерела 

(підстави) інтересів (напр., «суспільні інтереси, що випливають з глибоких 

моральних цінностей щодо права на життя ненародженої дитини»).  

Видається необхідним також уточнити зміст категорії «цінність», без 

з’ясування сутності якої навряд чи можливий розгляд проблематики дисертації.  

Попри неоднозначність окремих наукових поглядів, висловлених щодо 

поняття цінності [402, с. 305; 54, с. 343], є підстави погодитися із позицією, що 

була висунута свого часу відомим теоретиком права П. М. Рабіновичем. Згідно зі 

згаданою позицією цінністю вважатимемо «благо, яке в силу своєї позитивної 

значущості здатне задовольняти потреби й інтереси суб’єкта та зберігає 

властивість об’єктивно сприяти реалізації його можливостей» [123, с. 10]. 

Наведене визначення акцентує суб’єктивно-об’єктивний та інструментальний 

аспект категорії цінності. Спираючись, головно, на сучасні здобутки 

загальнотеоретичного правознавства, окреслимо сутність та значення цінностей у 

праві.  

У літературі поширеним є поділ усіх цінностей у праві на дві основні групи: 

цінності права, стосовно яких право – це інструмент, засіб реалізації, та правові 
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цінності, тобто цінності, наділені власне правовою якістю (С. С. Алексєєв, 

А. М. Бабенко, П. М. Рабінович). Становить певний інтерес позиція сучасного 

українського дослідника К. В. Горобця, який характеризує правові цінності як 

«власне правові феномени, що розкривають зміст, мету і сутність права, які 

лежать в його основі і виступають засобами осягнення та пояснення правової 

реальності» [37, с. 94]. Водночас пропонований підхід є в певному сенсі 

вразливим: вчений по суті виводить природу правових цінностей, частково 

дублюючи визначальні поняття («правові феномени», «сутність права», «правова 

реальність»), і створює тим самим своєрідне «логічне коло» у формулюванні 

їхнього визначення.  

Що ж до цінностей права, то їх позначають як «природні й суспільні блага, 

захищені і забезпечувані позитивним правом в силу їхньої значущості та 

корисності для людини і суспільства» (П. М. Рабінович, К. В. Горобець) [37, с. 

104; 123, с. 10]. Наведена дефініція розкриває сутність значимості об’єктів і явищ 

природної і соціальної сфер, які здатні слугувати засобами задоволення тих чи 

інших потреб суб’єктів і виявляють своє формальне вираження у позитивному 

праві. Таке розуміння поняття цінностей права видається придатним і для 

виокремлення тих цінностей, що об’єктивуються у правових позиціях ЄСПЛ 

[352, с. 369]. 

У практиці ЄСПЛ, як відомо, знаходять втілення публічно визнані цінності 

суспільств європейських країн, які безпосередньо закріплені нормами ЄКПЛ. 

Через різну значущість цінності права перебувають на різних щаблях правової 

ієрархії цінностей. Адже, як зазначає П. М. Рабінович, під час встановлення 

справедливої збалансованості інтересів особи з інтересами суспільства ЄСПЛ 

зважуються відповідні їм нерівнозначні цінності, формулюються певні принципи 

їхньої ієрархізації, а також «рекомендації стосовно інтелектуально-пізнавального 

процесу визначення» такого «зрівноважування» [124, с. 46]. Додамо, що 

загальний підхід до ціннісного ранжування фактично пропонує вже сама 

Конвенція, проголошуючи низку невід’ємних прав та основних свобод людини, 
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об’єктами яких виступають відповідні цінності, з одного боку, та легітимні цілі й 

підстави обмежень цих прав, з іншого [352, с. 370]. 

Існує значна кількість класифікацій цінностей (зокрема, власне цінностей 

права). Далі окреслимо основні підходи до їхнього структурування та спробуємо 

проілюструвати можливість практичного втілення цих підходів у рішеннях Суду 

при застосуванні положень статті 8 Конвенції. 

Одна із перших класифікацій цінностей була розроблена ще античними 

філософами. Останні розрізняли цінності когнітивної діяльності (істина), 

естетичного задоволення (краса), соціальної адаптації та моралі (добро, 

справедливість). Вона стала підґрунтям багатьох наступних класифікацій 

цінностей. Так, Г. Ріккерт у своєму есеї «Про систему цінностей», беручи за 

основу дану типологію, поділяє цінності на пізнавальні, естетичні, містичні, 

релігійні, моральні й особисті [142, с. 386]. В. Віндельбанд, у свою чергу, 

виокремлює логічні, естетичні, етичні та релігійні цінності, тлумачачи їх як 

висхідні щаблі аксіологічної ієрархії. Р. Б. Перрі пропонує систематизувати 

цінності як «інституційні форми» на пізнавальні, моральні, економічні, політичні, 

естетичні та релігійні [414, с. 693]. О. Г. Дробницький розділяє цінності на 

економічні, моральні, естетичні, правові, ідеологічні, політичні і пізнавальні, 

керуючись при цьому такими сферами соціального життя, як виробництво, 

споживання, політика, право, мистецтво, мораль, релігія [54, с. 43]. Подані 

класифікації містять загалом подібний спектр цінностей, хоча й існують деякі 

незначні відмінності між їхніми переліками.  

Запропоновані дослідниками системи класифікацій цінностей загалом 

можуть знайти практичне застосування у ході аналізу рішень Суду. Деякі із 

означених видів цінностей, як можна помітити, вже самі по собі виступають 

об’єктами відповідних груп «конвенційних» прав. Це, зокрема, релігійні (свобода 

релігії (ст. 9)), моральні (наприклад, моральна сторона життя індивіда (ст. 8)), 

економічні (право власності (ст. 1 Протоколу № 1)), політичні (свобода мирних 

зібрань та об’єднань (ст. 11) й вільне волевиявлення під час виборів 
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(ст. 3 Протоколу № 1)), пізнавальні (право на освіту (ст. 2 Протоколу № 1)) 

цінності [81; 350, с. 25]. 

Попри чималу кількість наукових підходів до систематизації цінностей для 

більшості з них є усталеним критерій потреб та інтересів, з якими пов’язані 

відповідні цінності. За вказаним критерієм найбільш загальним є поділ цінностей 

на матеріальні, які становлять зміст матеріальних потреб людини, і духовні, які 

виражають сутність її духовних потреб. Серед духовних можуть бути виокремлені 

релігійні, моральні, правові, політичні, естетичні цінності [54, с. 43].  

Згідно з позицією П. М. Рабіновича, у практиці ЄСПЛ безпосередньо 

йдеться про узгодження правомірних інтересів особи з інтересами суспільства та 

способи їх балансування. При цьому «усвідомлені інтереси», на думку науковця, 

«є, так чи інакше, відображенням певних потреб людини» [134, с. 94]. Відтак, 

«оскільки ієрархія потреб визначає ієрархію цінностей, то наукова класифікація 

потреб має важливе методологічне значення в інструментально-ціннісному 

пізнанні права» [123, с. 28] та, як видається, здатна знаходити відповідне втілення 

при дослідженні практики Суду. На підтвердження цього міркування можна 

навести таке. Оцінюючи значущість майнового інтересу, Суд вважає, що 

«власність» стосується матеріальних речей та деяких інших прав й інтересів, що 

утворюють майно (Beyeler v. Italy, § 100 [160]). Поняття «майна», у свою чергу, 

«може стосуватися «існуючого майна» та активів, включаючи майнові 

зобов’язання, щодо яких заявник може стверджувати, що в нього існують, 

принаймні, «законні сподівання» на отримання реальної можливості 

користуватися правом власності» (J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land 

Ltd v. United Kingdom, § 61 [220]; Kopecky v. Slovakia, § 35 [231]).  

З-поміж потреб, пов’язаних із духовними цінностями, ЄСПЛ виокремлює, 

наприклад, потреби людини в особистій (Mikulic v. Croatia [254]), статевій (Gaskin 

v. United Kingdom [201]) та соціальній (Burghartz v. Switzerland [169]) 

ідентичності. Так, згідно з обставинами справи Mikulic v. Croatia [254] заявниця, 

що була народжена поза шлюбом, через неефективність національних правових 

засобів безрезультатно намагалася встановити − хто є її батьком. А у справі 
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Odievre v. France [269] йшлося про ситуацію, в якій заявниця, усиновлена в 

дитинстві, безуспішно намагалася отримати конфіденційні дані про своїх 

біологічних батьків. В обох випадках кінцевою метою своєї правозахисної 

діяльності ЄСПЛ вбачав можливість встановлення людиною особистої 

ідентичності.  

Важливою підставою для виокремлення різновидів правових позицій ЄСПЛ 

може слугувати класифікація аргументів за суб’єктами або носіями цінностей на 

публічні (суспільні) та приватні, або індивідуальні (М. Шелер, Г. Радбрух, 

А. Маслоу, М. С. Каган). Такий підхід зумовлюється тим, що специфічне 

зважування, зіставлення особистісних інтересів з інтересами спільноти 

відображає одну із методик розгляду справ Судом [351, с. 410].  

П. М. Рабінович, без сумніву, має рацію, коли зазначає, що більшість суто 

індивідуалістичних інтересів людини є водночас і соціальними, та й «сам процес 

реалізації (і, до речі, захисту) приватних інтересів зачіпає, так чи інакше, інтереси, 

потреби інших учасників суспільного життя, а отже, є зазвичай процесом 

соціальним – публічним» [131, с. 8]. До того ж в усіляких індивідуальних 

інтересах ступінь публічності, на думку П. М. Рабіновича, є неоднаковим. 

Залежно від цього ступеня, із деякою умовністю, інтереси поділяють на суто 

приватні (задовольняються власними інтелектуальними і фізичними діями), 

приватно-публічні (задовольняються фізичними діями інших суб’єктів), публічні 

(усвідомлені інтереси усього суспільства) і публічно-приватні (йдеться про 

інтереси суспільства, задоволення яких за допомогою державних заходів 

зумовлює й задоволення індивідуальних інтересів окремих його членів) [131, с. 9]. 

Подібний розподіл законних інтересів знаходимо у російського теоретика права 

М. С. Матейковича [100, с. 126]. У приватних інтересах вчений простежує 

«правову дозволеність суб’єкту зреалізувати своє прагнення в задоволенні 

потреби у блазі». Публічний законний інтерес, у свою чергу, пов’язаний з 

реалізацією «юридичних прагнень «сукупного суб’єкта» (народу, нації, держави 

та ін.)». Зрештою, приватно-публічний інтерес, на думку науковця, виникає тоді, 
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коли реалізація публічного інтересу здійснюється через приватний інтерес або 

коли приватний і публічний інтереси збігаються [100, с. 126]. 

З огляду на пропонований критерій можливе групування правових позицій 

ЄСПЛ на підставі розрізнення аргументів, спрямованих на охорону й захист 

суспільних благ (напр., «плюралізму й толерантності, які сприяють повноцінному 

розвитку демократичного суспільства» (Handyside v. United Kingdom, § 49 [212]) 

або гідності людини («стаття 3, як відзначав Суд у багатьох випадках, закріплює 

одну з фундаментальних цінностей демократичних спільнот» (Aksoy v. Turkey, 

§ 62 [151])), і тих, що охороняють приватні цінності (напр., охорона прагнення 

матері до зміни імені мертвонародженої дитини для встановлення її біологічного 

походження (Znamenskaya v. Russia [327]) чи забезпечення особам поля, вільного 

від небажаної публічності (X and Y v. Netherlands [325])).  

У літературі неоднозначно розв’язується питання про позитивні та 

негативні цінності («антицінності»). Частина українських та зарубіжних авторів 

(В. О. Василенко, О. Г. Дробницький, О. А. Івін, О. К. Ричков, Л. Н. Столович, 

Б. Л. Яшин) дотримуються думки про те, що цінність – це позитивна або 

негативна значущість будь-якого предмета чи явища навколишнього світу для 

життєдіяльності людини. Тому, на погляд цих науковців, видавалась необхідною 

класифікація цінностей на негативні та позитивні. Інші ж вчені (С. Ф. Анісімов, 

А. М. Коршунов, В. П. Тугаринов) навпаки вважають, що цінності виражають 

лише одну, а саме позитивну форму значущості. У разі, якщо проводиться 

відмінність між позитивними і «антицінностями», перші є предметом домагання, 

інтересу, а другі − негативного ціннісного ставлення. 

Подібний розподіл цінностей здатен знаходити своє втілення при аналізі 

практики ЄСПЛ. Він дозволяє визначити роль «позитивних» цінностей, на 

охорону яких спрямована аргументація цього органу, а також цінностей, що 

виступають предметом негативної оцінки у рішеннях Суду. Таке їхнє 

співвідношення створює мережу взаємозв’язків, крізь призму осмислення яких 

виникає уявлення про позитивне або негативне значення наслідків, які має 

реалізація тих чи інших цінностей для різних сторін у судових справах [350, с. 26-
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27]. Для прикладу, в контексті права на повагу до приватного життя людини 

ЄСПЛ висловлює негативне ставлення щодо різного роду втручань у здійснення 

означеного права, серед яких одним із найбільш серйозних є прослуховування 

телефонних розмов індивіда (Ludi v. Switzerland [244], A. v. France [145], Malone 

v. United Kingdom [246]). Це ж стосується, наприклад, відстеження користування 

мережею Інтернет (Copland v. United Kingdom [179]) чи стеження за особою за 

допомогою прихованого підслуховуючого пристрою (Khan v. United Kingdom 

[228]) [57, с. 232-233].  

Ієрархічну класифікацію цінностей запропонував радянський історик-

антикознавець С. Л. Утченко. Дослідник виділяє дві шкали цінностей – 

парадигматичну й синтагматичну. Якщо парадигматичний тип базується на 

взаємовиключних протиставленнях (наприклад, позитивного і негативного), то 

синтагматична пара має однакову, як правило, позитивну природу, а члени такої 

опозиції часто належать до різних буттєвих рівнів (наприклад, суспільство-

індивід) [370, с. 19, 26].  

Власне опозиція «суспільство-індивід» зазвичай присутня в рішеннях 

ЄСПЛ, головне завдання якого полягає у співставленні інтересів особи з 

потребами більшості у соціумі. В практиці Суду непоодинокими є випадки, коли 

перевага надається громадському інтересу над персональним. Так, збалансовуючи 

суспільну зацікавленість щодо поінформованості про колишню стать 

транссексуала та право людини на конфіденційність таких даних, ЄСПЛ надає 

пріоритетне значення інтересам громади [57, с. 238]. Приватні ж прагнення 

превалюють головно у справах, де Суд захищає особисту сферу людини від 

усіляких вторгнень ззовні (Bruggemann et Scheutten v. Germany [166], Pretty v. 

United Kingdom [284], І. v. United Kingdom [218]). Приклади парадигматичного 

протиставлення цінностей уже наводились вище у зв’язку із питанням про 

«антицінності».  

Отже, існування правових колізій між різними інтересами учасників 

судових справ є ілюстрацією конфлікту цінностей права у практиці ЄСПЛ. Для 

розв’язання подібних суперечностей Суд зважує інтереси учасників справи та 
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інші задіяні в справі соціальні інтереси, максимально враховуючи ціннісно 

релевантні факти, ситуативно визначаючи цінності, які мають займати 

пріоритетне становище. Даний аспект зумовлює ієрархізацію конкуруючих 

інтересів та цінностей у рішеннях ЄСПЛ, що визначає потребу подальшого 

осмислення питань правових цінностей і цінностей права в означеному аспекті 

[350, с. 28-29].  

Конвенція обґрунтовано вважається найбільш ефективним нормативним 

механізмом серед існуючих регіональних систем у сфері захисту прав людини 

[396, с. 7]. Закріплюючи фундаментальні права та основні свободи людини, цей 

міжнародно-правовий договір прямо або опосередковано відображає також і 

низку охоронюваних правом соціальних цінностей. Зважаючи на це, у контексті 

теоретико-правового осмислення правових позицій Суду спробуємо здійснити 

виявлення закріплених у тексті ЄКПЛ цінностей права і правових цінностей та 

класифікувати їх.  

Ґрунтуючись на традиційній для вітчизняного загальнотеоретичного 

правознавства класифікації прав людини за характером людських потреб, що 

цими правами забезпечуються [136, с. 10-11], розглянемо групи «конвенційних» 

прав з точки зору тих цінностей, які виступають їхніми об’єктами.  

Аналіз положень Конвенції дозволяє стверджувати, що об’єктами 

зафіксованих у ній фізичних прав людини є цінності людської гідності (ст. 3), 

життя людини (ст. 2), свободи та особистої недоторканності (ст. 5), свободи 

пересування (ст. 2 Протоколу 4) [81]. 

Об’єктами особистісних прав виступають приватне та сімейне життя 

людини, житло і таємниця листування (ст. 8), шлюб (ст. 12), свобода віровизнання 

й віросповідання (ст. 9), свобода вираження поглядів і переконань (ст. 10).  

До об’єктів закріплених у Конвенції політичних прав людини належать 

цінності вільного вираження думки народу у виборі законодавчого органу 

(ст. 3 Протоколу 1), свобода мирних зібрань та об’єднань з іншими особами з 

метою захисту особистих інтересів.  
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Об’єктом економічних прав людини є «мирне» володіння належним особі 

майном (ст. 1 Протоколу 1). 

До об’єктів культурних прав людини можуть бути віднесені цінності освіти 

і навчання, що відповідають релігійним і світоглядним переконанням осіб 

(ст. 2 Протоколу 1). 

Мир, справедливість, політична демократія, верховенство права 

(Преамбула), рівність всіх осіб перед законом та рівний захист усіх за законом 

(Протокол 12) можуть бути зараховані до цінностей, які лежать в основі 

конвенційної концепції прав людини.  

Наведеним вище переліком, безперечно, не вичерпується видове 

різноманіття цінностей права, закріплених у ЄКПЛ. Однак, як видається, він дає 

змогу позначити основні види та підвиди цінностей, які імплікуються у тексті 

Конвенції та можуть виступати основою для аналізу правових позицій ЄСПЛ. 

В українському загальнотеоретичному правознавстві неодноразово 

відзначалось, що права людини набувають реального соціального значення, лише 

будучи визначеними за змістом і обсягом (П. М. Рабінович). У зв’язку з цим 

розвиток прав людини пов’язаний зі змінами їхніх меж. 

У тексті ЄКПЛ закріплено лише кілька прав людини, що не можуть 

піддаватись жодному обмеженню (це, наприклад, право на життя або заборона 

катування). Стосовно ж усіх інших можливостей Суд за певних обставин, а 

зокрема тоді, коли цього вимагає інший захищений Конвенцією інтерес, може 

установлювати певні межі їхнього здійснення. Так, норми ст.ст. 8-11, 

ст. 1 Протоколу 1, ст. 2 Протоколу 4 та ст. 1 Протоколу 7 Конвенції 

встановлюють, що для досягнення однієї з цілей, які перераховані у цих 

«конвенційних» статтях, обмеження права може бути здійснено «згідно із 

законом» та «в інтересах національної або громадської безпеки, економічного 

добробуту, територіальної цілісності, для запобігання безладам, для охорони 

здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб» [81]. На думку 

І. В. Шкіля, ці приписи «виконують дві взаємопов’язані функції: по-перше, в них 

окреслюються підстави, на які може посилатися держава для обмеження 
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здійснення особою відповідного права; по-друге, в силу такого переліку 

обмежень, вони сприяють захисту особи» від необґрунтованого звуження змісту й 

обсягу її прав державою [403]. Завдяки цьому забезпечується справедливий 

баланс та рівновага конкуруючих прав, а також тих цінностей, що виступають 

об’єктами їхнього захисту.  

В теорії права під «звуженням змісту прав і свобод» розуміють «зменшення 

ознак, змістовних характеристик тих можливостей людини, які відображаються 

відповідними правами та свободами». А під «звуженням обсягу прав і свобод 

людини» слід розуміти «зменшення сфери суспільних відносин, у межах якої 

може відбуватися здійснення людиною її прав і свобод (тобто, зменшення кола 

суб’єктів, території, часу, використання прав і свобод)» [128, с. 23-24]. Відтак, 

«чим більшим є обсяг обмежень, тим меншим є обсяг прав людини» [125, с. 19], 

можливостей реалізації соціальних інтересів, здобуття й охорони цінностей, 

значущих для носіїв відповідного права.  

Межами (обмеженнями) прав людини називають «сукупність усіх явищ, які 

окреслюють зміст та обсяг прав людини» [125, с. 42]. П. М. Рабінович та 

І. М. Панкевич пропонують розподіляти межі прав людини за такими критеріями: 

1) залежно від онтологічної суті явища, яке обмежує права людини: природні 

(біологічні, фізіологічні, екологічні) та соціальні (економічні, політичні, духовно-

ідеологічні); 2) за характером зв’язку з волею суб’єкта: абсолютно об’єктивні 

(явища природи), відносно об’єктивні (законодавчі обмеження), суб’єктивно 

об’єктивні (фізичні потреби людини), суб’єктивні; 3) за обсягом прав людини, 

стосовно яких встановлено обмеження: загальні (які стосуються усіх прав), 

спеціальні (поширюються на певну групу прав), виключні (поширюються тільки 

на одне право); 4) залежно від ступеня соціальної обґрунтованості: цілком 

підставні, в основному підставні, недостатньо підставні, безпідставні; 5) залежно 

від політико-юридичного статусу правообмежуючого суб’єкта: державні, 

міжнародні – всесвітні, регіональні, міждержавні; внутрішньо-державні і 

недержавні (тобто громадські) та ін. [125, с. 45-47].  
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Звернемось до цінностей та інтересів, охорона яких виступає підставою 

обмеження прав людини з мотивів суспільної необхідності. Попередній аналіз 

легітимних підстав обмежування здійснення прав людини підтверджує те, що чи 

не найвагоміше місце серед них займає мораль, яка домінує у відповідному 

соціумі. Але чи можуть держави-учасниці ЄКПЛ використовувати закон для 

зміцнення моральних засад у власних суспільствах? Або чи вправі держава 

визначати, які цінності слід вважати морально допустимими? Адже якщо 

більшість людей у певному суспільстві засуджують ту чи іншу поведінку, це саме 

по собі не може слугувати приводом для втручання закону у права людини 

(С. В. Мойсєєв). Зрештою, на підставі якого критерію Суд доходить висновку, що 

одна соціальна цінність може бути реалізована завдяки обмеженню здійснення 

іншої? Пошуку відповіді на означені питання буде присвячено подальший виклад. 

Г. В. Мальцев вважає, що мораль існує як «нормативно-регулятивна 

система, у якій на індивідуальному, колективному і суспільному рівнях 

представлені найрізноманітніші елементи – нормативні, факторні, фактичні, 

інституціональні, ціннісні, телеологічні та інші» [95, с. 12]. Спрощено кажучи 

«мораль – це певні принципи та норми поведінки людей», в той час як 

«моральність населення – це практика відносин між людьми» [125, с. 80]. В 

сучасній українській теорії права «під мораллю, з точки зору якої повинно 

здійснюватися правозастосовне моральне оцінювання», пропонується розуміти 

«соціонормативні вимоги, які спрямовані на охорону суспільно-значущих благ 

(суспільна мораль) та при цьому також втілюються у поведінкових зразках і в 

звичаєвих формах суспільної поведінки (суспільна моральність)» [362, с. 59]. 

Варто додати, що зміст досліджуваних понять «мораль» і «моральність» може 

змінюватися з плином часу, і є відмінним у різних культурах, тому держава 

володіє певною свободою при застосуванні обмежень з метою захисту 

моральності. Це, однак, не применшує необхідності доводити, що прийняте 

обмеження є винятково важливим для підтримки поваги до фундаментальних 

цінностей певного суспільства.  
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З цього огляду слушною видається позиція С. П. Добрянського, який 

зазначає: «ведучи мову про права людини як соціальні можливості, слід 

виокремлювати такий момент, як їхня обґрунтованість з позицій моралі» 

[53, с. 37]. Адже саме стан моральних засад у суспільстві та переконаність у 

необхідності їхнього дотримання й виконання є чинником, який визначає також 

існуючі правові установки. Суспільну моральність, правову культуру і правову 

свідомість громадян законодавець повинен брати до уваги як середовище, в якому 

буде реалізований правовий припис. Досягнення у юридичній нормі узгодженості 

між її приписами та суспільною свідомістю – запорука дієвості такої норми. 

Відтак, П. М. Рабінович та І. М. Панкевич доходять висновку, що «опора на 

моральні цінності суспільства виступає дієвим важелем дотримання» закону 

[125, с. 83].  

Наведемо перелік основних моральних обмежень, що зафіксовані нормами 

ЄКПЛ: 

1. За ступенем визначеності: 

а) обмеження, які стосуються окремих моральних благ. До таких може бути 

зарахована недопустимість поводження або покарання, що принижують людську 

гідність, зафіксована ст. 3 Конвенції. Водночас сюди належить звуження 

здійснення права на свободу вираження поглядів задля охорони моралі та захисту 

репутації інших осіб, задеклароване ст. 10 Конвенції; 

б) обмеження, що стосуються моралі загалом. До них належать «звичайні 

громадянські обов’язки» (ст. 4 Конвенції) та інтереси збереження моралі (ст.ст. 6, 

8, 9, 10, 11 Конвенції). Для охорони суспільної моралі ЄКПЛ, наприклад, 

дозволила певне звуження права людини на свободу вираження поглядів. 

Нормативне передбачення останнього видається важливим і доцільним, оскільки 

реалізація цього права, вочевидь, здатна істотно посягнути на моральні цінності 

суспільства. Можливість обмеження прав для захисту моралі передбачено і у 

Протоколі № 4 до ЄКПЛ щодо права вільно пересуватися і вільно обирати місце 

проживання в межах території держави, на якій особа законно перебуває, а також 
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стосовно права вільно залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною 

(ч. 3 ст. 2 цього Протоколу);  

в) обмеження, що стосуються моралі цивілізованих суспільств. Це, 

передусім, «загальні принципи права, визнані цивілізованими націями», що 

допускають моральне звуження права людини не бути покараною без закону 

(ч. 2 ст. 7 Конвенції).  

2. За співвідношенням із правами людини:  

а) моральні обмеження прав людини. Так, цінність збереження моралі 

виступає обмеженням свободи сповідувати релігію (ст. 9 Конвенції) або 

переконання та свободи мирних зібрань і об’єднання з іншими (ст. 11 Конвенції);  

б) моральні обмеження, які водночас самі є межами інших прав людини. 

Сюди належить право на повагу до приватного і сімейного життя 

(ст. 8 Конвенції), що виступає своєрідним моральним обмеженням, позаяк 

встановлює межі втручання третіх осіб до приватної і сімейної сфери людського 

життя. До цієї категорії, мабуть, може бути віднесена і недопустимість 

поводження або покарання, що принижують людську гідність. Ця норма 

формулює моральне обмеження, оскільки мораль та гідність нерозривно пов’язані 

у силу того, що в їхній основі лежить єдиний критерій – моральність. 

3. Принципи-заборони морального характеру. Таке звуження закріплено, 

зокрема, нормою ст. 17 Конвенції. Нею передбачено загальну заборону 

зловживання правами, що є загальним моральним обмеженням. Вживання прав, 

так би мовити, «задля зла», себто з неморальною метою, забороняється, і тому 

визнається моральним обмеженням прав людини.  

Далі пропонуємо детальніше розглянути правові позиції ЄСПЛ, де цінність 

моральних засад суспільства виступає головною умовою правомірного 

встановлення меж здійснення прав людини, передбачених ст. 8.  

Правові позиції Суду з приводу суспільної моральності є досить 

своєрідними. Будь-яке суспільство, звісно, має власну систему фундаментальних 

моральних цінностей. У посібнику «Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя» 
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зазначено, що «в європейських країнах відсутнє єдине визначення поняття 

мораль» [359, с. 11]. Тому ЄСПЛ «не прагне узаконити, абсолютизувати моральну 

норму певного змісту» і утримується від встановлення її загальноприйнятого або 

загальноєвропейського розуміння [134, с. 96]. Суд вважає, що мораль має радше 

суто національні риси (Handyside v. United Kingdom [212]). У справі Norris v. 

Ireland, наприклад, ЄСПЛ твердить, що «в широкому розумінні моральне волокно 

(англ. «moral fibre») демократичної нації є предметом уваги її власних інститутів» 

(§ 43) [265]. В іншому рішенні – Muller v. Switzerland [257] Суд зважує «як на 

неспростовуваний факт – на домінування... (в певній державі) певних моральних 

уявлень, поглядів, і він, як правило, не ставить собі за мету їх схвалювати, 

стимулювати або ж навпаки – піддавати критиці, заперечувати» [133]. 

П. М. Рабінович наголошує, що «цей орган виходить із того, що найбільш 

поширені, пануючі у різних країнах моральні приписи не завжди збігаються, а 

тому визнати за єдино прийнятний, загальнообов’язковий для держав-членів Ради 

Європи лише один із них» не видається можливим [124, с. 47-48].  

Незважаючи на розбіжності у поглядах щодо моральності серед держав 

через культурні та інші відмінності, як стверджує І. Роанья, окремі правові позиції 

ЄСПЛ ілюструють, що загалом моральність може означати як «етичні стандарти 

суспільства в цілому», так і ціннісні орієнтації конкретних вразливих соціальних 

категорій громадян (напр., школярів чи одностатевих пар) [332, с. 82]. «Свою роль 

у таких випадках ЄСПЛ вбачає насамперед у тому, аби встановити, чи посилання 

на такі погляди не призводить до невиправданого, за його оцінкою, обмеження 

або порушення прав людини» [133]. Характерним прикладом такого спору є 

справа Dudgeon v. United Kingdom [186], у якій Суд розглядав правомірність 

кримінального переслідування за статеві відносини (приватні і за взаємною 

згодою), до яких були залучені дорослі чоловіки. У результаті розгляду обставин 

цієї справи ЄСПЛ дійшов висновку, що необхідність підтримки певних 

моральних стандартів суспільства «є менш вагомою, аніж ті негативні наслідки, 

які можуть бути спричинені самим існуванням даних законодавчих положень для 

життя такої, як заявник, людини з гомосексуальною орієнтацією» [133; 186]. 
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З метою не допустити втручання суспільства у царину приватного життя 

людини, ЄСПЛ, як відомо, послуговується методом «зважування інтересів 

людини та інтересів суспільства (а точніше, мабуть, інтересів більшості в 

суспільстві), зацікавленого в непослабленні дії, «неушкодженні» моральних 

імперативів певного змісту» [133]. У випадку, якщо Суд визнав, що відхилення 

від традиційної моралі не повинні переслідуватись національним законом, то 

цілком можливо, що суспільна мораль у такому соціумі змінилась, стала менш 

«строгою». В такому разі мають місце зміни моралі усього суспільства, як 

відзначає С. В. Мойсєєв.  

Кілька інших справ рельєфно відображають зміст правових позицій ЄСПЛ 

стосовно суті повноважень держави при встановленні меж здійснення прав 

людини у сфері захисту моралі. Суд зазначає, що «державні органи, які 

безпосередньо і періодично стикаються із реаліями життя у своїх країнах, 

перебувають у вигіднішому становищі, ніж міжнародний суддя, не лише при 

висловленні позиції щодо конкретного змісту вимог моралі у своїй країні, а й при 

оцінці необхідності призначення обмежень для задоволення цих вимог» 

(Handyside v. United Kingdom, § 48 [212], S.H. v. Austria, § 94 [294]). Останнє 

зумовлює певну свободу розсуду в держав, які підписали Конвенцію, щодо 

запровадження – за посередництвом національного законодавства – обмежень 

окремих прав людини в інтересах захисту моральності.  

Водночас, як зазначає Суд «повноваження держави у цій сфері не є 

необмеженими і такими, що не можуть бути переглянутими» (Open Door and 

Dublin Well Woman v. Ireland [272]). За свободою розсуду повинен здійснюватися 

постійний контроль з боку наднаціональних органів. Для перевірки не достатньо 

лише того факту, що органи національної влади керуються своїм розсудом 

«розумно, обережно і добросовісно». Кожне обмеження, що запроваджується, на 

думку Суду, обов’язково «повинно бути переконливим чином обґрунтоване» 

(Handyside v. United Kingdom [212]). Як слушно зауважив із цього приводу 

Д. А. Гудима, «для захисту моралі неприпустимо накладати загальні та постійно 
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діючі обмеження на права людини [...]. Те, що ображає, шокує чи турбує, теж 

може мати цінність у демократичному суспільстві» [46, с. 32-33].  

При визначенні широти свободи розсуду необхідно брати до уваги низку 

факторів. Посилаючись на свободу розсуду держави, ЄСПЛ насамперед ураховує 

а) вагомість інтересів, які та намагається захистити, і б) характер права заявника, 

що зазнає втручання [119, с. 12]. Так, обсяг свободи розсуду держави, який 

санкціонується ЄСПЛ, передусім залежить від мети обмеження, що 

встановлюється. Водночас, позаяк межі свободи розсуду будуть різними залежно 

від обставин справи, предмету обмеження та його підстав, одним з таких факторів 

може бути наявність або відсутність спільної позиції у законодавстві держав-

учасниць (Petrovic v. Austria) [280]. Іншими словами, нерідко при визначенні 

широти свободи розсуду перевіряється наявність так званого європейського 

(міжнародного) консенсусу. Наприклад, у справі Evans v. United Kingdom (2007) 

[195] було констатовано відсутність загальноєвропейського консенсусу щодо 

згоди на використання ембріонів, тому, відповідно, свободу розсуду держави 

ЄСПЛ визнав широкою. А у справі S and Marper v. United Kingdom (2008) [292] 

Сполучене Королівство було назване єдиною державою в Європі, яка зберігала 

зразки ДНК особи після їхнього відібрання у неї в рамках порушеної 

кримінальної справи, і через це свобода розсуду є вузькою.  

Загалом же, якщо йдеться про захист певних моральних цінностей 

суспільства, межі свободи розсуду національного інтерпретатора є ширшими, 

оскільки національним органам влади легше, ніж Суду, оцінити ступінь 

порушення суспільної моральності та необхідність запровадження певного 

обмеження. Так, Суд неодноразово зазначав, що коли справа порушує делікатні 

морально-етичні питання (які стосуються, наприклад, сурогатного материнства чи 

екстракорпорального зачаття, домашніх пологів, транссексуальності, 

одностатевих партнерств або того, визнавати чи ні зв’язок спорідненості між 

дітьми, законно народженими за кордоном від сурогатного зачаття, та їхніми 

юридичними батьками) – можливість розсуду законодавця при вирішенні таких 

питань є широкою (S. H. v. Austria [294], A, B and C v. Ireland [143], Х. v. Austria 
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[322], Mennesson v. France [251], Christine Goodwin v. United Kingdom [176]). Крім 

того, державна влада має в своєму розпорядженні широку свободу розсуду при 

визначенні питання про необхідність передачі дитини під опіку (Johansen v. 

Norway [221]), коли йдеться про вжиття загальних заходів економічної чи 

соціальної стратегії (Schalk and Kopf v. Austria [297]) тощо.  

Узагальнена практика ЄСПЛ свідчить про те, що свобода розсуду держави 

ширша у тих випадках, коли: 

- йдеться про особливо важливу суспільну мету (зокрема у справах, що 

стосуються захисту від втручання, що загрожує існуванню нації); 

- відсутній загальноєвропейський консенсус щодо врегулювання 

відносин у певній сфері; 

- йдеться про конвенційні права, які не є абсолютними й допускають 

втручання; 

- держава покликана забезпечити баланс між конкуруючими 

приватними і суспільними інтересами або правами за Конвенцією [119, с. 12-13]. 

З аналізу викладених рішень ЄСПЛ вбачається, що межі державного 

втручання звужуються, наприклад, у питаннях дискримінації за ознаками статі 

або сексуальної орієнтації (Karner v. Austria [225]), коли йдеться про особливо 

важливий аспект існування людини і її особистості (в таких питаннях, як 

прийняття рішення про те, чи ставати генетичними батьками (S. H. v. Austria 

[294], A, B and C v. Ireland [143]), коли йдеться про спорідненість, що зачіпає 

наріжний аспект ідентичності особи (Mennesson v. France [251]), при забезпеченні 

авторитету та неупередженості правосуддя чи національної безпеки (Leander v. 

Sweden [240]). 

Отже, свобода розсуду держави визнається більш вузькою, якщо: 

- існує європейський консенсус щодо юридичного врегулювання 

відносин у певній сфері; 

- розрізнення ґрунтується на так званих «захищених» ознаках 

(«захищена ознака – це індивідуальна характеристика, що не повинна братися до 
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уваги для цілей відмінного ставлення чи користування конкретним благом») 

[390, с. 179];  

- втручання здійснюється у право осіб, що є представниками груп, які, 

згідно з існуючими протиправними практиками, традиційно стають жертвами 

дискримінації (одностатевих пар чи транссексуальних осіб, дітей тощо) 

[119, с. 12-13]. 

1.2.2. Балансування приватних і публічних інтересів та цінностей в 

аргументації правових позицій щодо права на повагу до сімейного життя. 

Аби подолати наявний дисбаланс між змістом приватних і публічних інтересів та 

цінностей, що слугують об’єктами конвенційної правової охорони, ЄСПЛ завжди 

доводиться відшукувати такі способи досягнення їхньої рівноваги, які були б 

раціонально обґрунтованими, «розумними» і, наскільки це можливо, 

прийнятними для всіх сторін правового конфлікту. Наведене може розглядатись 

як свідчення певної правової релятивності «ваги» деяких цінностей (у тому числі 

цінностей сімейної сфери), явно чи імпліцитно закріплених в тексті ЄКПЛ, окремі 

із яких часом можуть отримувати ситуаційну перевагу, а за певних обставин, 

зокрема тоді, коли цього вимагає інший захищений Конвенцією інтерес (зокрема 

суспільний), – піддаватись обмеженню. 

У таких ситуаціях істотно актуалізується значення принципу 

пропорційності (домірності) «який слугує керівною ідеєю та способом 

інтерпретації й застосування норм ЄКПЛ» [127, с. 27], особливого «правового 

засобу, яким послуговується Суд при розв’язанні конфліктів між певним правом і 

«конкуруючими» з ним правами й інтересами» учасників судових справ 

[101, с. 87]. Практичне застосування принципу домірності наповнює 

аргументацію рішень ЄСПЛ моральними розмірковуваннями та оціночними 

судженнями про те, чи було дотримано прийнятне співвідношення між 

протилежними цінностями або чи втручання у здійснення певних благ було 

співмірним щодо тієї мети, якої прагнули досягти учасники справи. До того ж 

власне засада домірності, пронизуючи майже усю правопізнавальну діяльність 
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ЄСПЛ, санкціонує поступове розширення конвенційних гарантій, у тому числі й 

тих, що встановлені статтею 8 ЄКПЛ.  

«Осердям цього правового засобу виступає техніка балансування», що 

безпосередньо узгоджує співіснування правових можливостей, інтереси захисту 

яких суперечать один одному [101, с. 87; 57, с. 120]. С. П. Погребняк наголошує, 

що баланс вважається справедливим лише за умови, якщо запроваджуване 

обмеження «не посягає на саму сутність того чи іншого права та не призводить до 

втрати його реального змісту» [115, с. 9]. Справедливість при цьому, за словами 

О. О. Бандури, є «мірою соціальної гармонії», яка шляхом «коригування 

формальної рівності» прав та свобод «забезпечує рівновагу правових цінностей» 

[7, с. 32]. Як зазначає  П. М. Рабінович, досягнення такої рівноваги «Суд вважає 

основною метою, покликанням усього конвенційного механізму правозахисту» 

[135, с. 258]. Інший правознавець К. Меллер звертає увагу на те, що «у питаннях 

балансування між правом і конкуруючою цінністю» й оцінки обмежувальних дій 

законодавця судді ЄСПЛ нерідко «вимушені покладатися» переважно або й 

виключно на власну інтуїцію [101, с. 101].  

У ході пошуку справедливого балансу цінностей права у практиці Суду 

суттєвим є урахування індивідуальних обставин конкретних заяв, оскільки, як 

доречно зауважують П. М. Рабінович та С. Є. Федик, «вони є тим фактичним 

матеріалом, на основі якого ЄСПЛ і ухвалює свої рішення» [127, с. 26]. Не менш 

важливим видається й встановлення в кожному випадку зважування 

аксіологічного ранжування інтересів різних суб’єктів. Для прикладу, цінність, яка 

крізь призму вимог пропорційності визнається Судом менш вагомою, ніж решта 

задіяних у справі благ, в жодному разі не втрачає свою значущість: натомість, 

вона, за позицією В. Садурського, радше ситуативно «пропускає вперед іншу 

цінність чи декілька цінностей» [336, с. 30]. У такий спосіб у практиці ЄСПЛ 

вибудовується й уточнюється певна ієрархічна супідрядність охоронюваних 

правом цінностей, яка зумовлюється роллю і ступенем соціальної важливості 

відмінних, подекуди явно конфліктуючих, потреб та інтересів.  
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Окремі теоретичні аспекти визначеної проблематики вже були з’ясовані у 

низці праць українських (Ю. Євтошук, С. Погребняка, Г. Юдківської й ін.) та 

зарубіжних (Г. Гаджієва, Д. Дєдова, В. Садурського, Ф. Урбіни, К. Меллера та ін.) 

правознавців [30; 48; 61; 101; 114; 115; 336; 408; 409]. Разом з тим, зміст принципу 

домірності як засобу балансування соціальних цінностей у правових позиціях 

ЄСПЛ, сформованих при розгляді скарг на порушення статті 8 ЄКПЛ, досі не 

ставав предметом спеціального наукового розгляду.  

Отже, спробуємо проілюструвати деякі особливості використання засади 

пропорційності як інструменту врівноваження протилежних чи, принаймні, 

відмінних цінностей при захисті права на повагу до сімейного життя в контексті 

практики ЄСПЛ.  

При застосуванні судами принципу, про який ідеться, має важливе значення 

«алгоритм перевірки» (так званий тест на пропорційність) [101, с. 88]. У рамках 

проведення тесту найперше досліджуються питання, які стосуються визначення 

того, чи заходи, що посягають на право, мають легітимну мету, а також «чи 

достатньо важлива така мета, аби виправдати ймовірні обмеження деяких 

конституційних прав»? У разі позитивної відповіді на обидва запитання 

«здійснюється триступенева оцінка на домірність» [336, с. 24].  

Розглядуваний принцип, на думку Д. І. Дєдова, «передбачає вибір розумних 

та найбільш ефективних засобів» [48, с. 28], тому на першій стадії перевірки 

необхідно з’ясувати, чи конкретні заходи, якими запроваджується обмеження, «є 

підходящими» для досягнення поставленої цілі [336, с. 24]. На цьому етапі 

відбувається оцінка причинно-наслідкового зв’язку (який не повсякчас є 

очевидним) між рішеннями органів публічної влади і цілями, заради яких 

вживаються відповідні заходи [408].  

У другу чергу слід перевірити, чи існує раціональний зв’язок між цими 

засобами і досягненням легітимної мети або, висловлюючись інакше, чи з усіх 

доречних засобів обрано той, який у найменшій мірі обмежує здійснення 

охоронюваної правом цінності. Адже, як зазначає С. П. Погребняк, «якщо існують 

менш обтяжливі шляхи досягнення відповідних цілей, вони мають бути 
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використані» [114, с. 201]. У разі, коли існує цілий спектр заходів для розв’язання 

тієї або іншої соціальної проблеми, на думку К. Меллера, «правильним способом 

вирішення таких справ є оцінка і порівняння усіх можливих засобів» [101, с. 91].  

І врешті, потрібно дослідити, чи шкода, завдана особі від обмеження її 

права, пропорційна вигоді від досягнення поставленої мети [336, с. 24; 114, с. 194; 

101, с. 88]. Іншими словами, «питання полягає у тому, наскільки втручання у 

здійснення права є обґрунтованим порівняно з тими благами, які здобуваються в 

результаті захисту конкуруючого права чи інтересу» [101, с. 91]. Відтак «цілі, на 

досягнення яких спрямовується рішення, набувають значення цінностей», тож 

між ними та згаданим рішенням має бути встановлене адекватне, належне 

співвідношення [140, с. 227]. Саме на останньому етапі цього тесту відбувається 

власне процес балансування, тобто, як висловився К. Меллер, «визначення того, 

яка із двох (чи більше) цінностей має пріоритет за даних обставин» [101, с. 91]. 

Погоджуючись з Д. І. Дєдовим, можна сказати, що «принцип пропорційності 

висуває критерій меж (результату) для таких дій або рішень законодавців: вони не 

повинні виходити за рамки відповідної цілі» й заходів, необхідних для досягнення 

поставленої правомірної мети [48, с. 28].  

У діяльності Суду вироблено певні, засновані на принципі пропорційності, 

критерії оцінки більшої чи меншої ваги конкуруючих цінностей сімейного життя, 

а також меж допустимого втручання держави у їхнє здійснення. 

Використовуваний Судом алгоритм оцінювання полягає у послідовному 

встановленні того, чи було «передбачене законом» вторгнення (обмеження) у 

сферу цінностей сімейного життя, чи переслідувало воно одну з легітимних цілей, 

зазначених у статті 8 ЄКПЛ, і чи є таке обмеження «необхідним у 

демократичному суспільстві» (саме поняття «необхідності» передбачає 

втручання, засноване на вищих суспільних потребах і, зокрема, пропорційне щодо 

переслідуваної законної мети) (Negrepontis-Giannisis v. Greece [261], Titarenko v. 

Ukraine [311], Poltoratskiy, Kuznetsov, Nazarenko, Dankevich, Aliev and Khokhlich v. 

Ukraine [283], Shalimov v. Ukraine [302]) [57, с. 237]. Відтак, ЄСПЛ приділяє 

пильну увагу перевірці пропорційності вжитих заходів і поставленої легітимної 
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мети при застосуванні обмежень тих чи інших прав і свобод [57, с. 115; 

400, с. 225].  

У цьому аспекті показовим є те, що ЄСПЛ вдається радше до «загальної 

риторики» щодо необхідності звуження змісту певного права або свободи, аніж до 

поетапної перевірки на пропорційність як механізму вирішення конкретної 

справи. Наслідком цього є фактична відсутність рішень Суду, в яких тест на 

домірність був би прописаний експліцитно [408]. У той же час Суд подекуди 

послуговується так званим процедурним підходом, виявляючи, чи було існування 

альтернативних, менш «інтрузивних» (себто обтяжливих за своїм характером) 

засобів втручання у право предметом розгляду судів країни-відповідача. Інакше 

кажучи, ЄСПЛ таким чином перевіряє, чи було застосовано тест на 

пропорційність на національному рівні [408].  

Загалом же вироблена Судом методика оцінки пропорційності у 

розглядуваній нижче категорії справ дає змогу у кожному випадку з’ясовувати: 

1) яких інтересів та цінностей сімейного життя торкається конкретна справа; 2) чи 

було обмеження в їхньому здійсненні легітимним з точки зору цілей державного 

втручання, визначених у статті 8; 3) які заходи можна вважати доречними, 

адекватними для досягнення поставлених цілей? Чи є засіб, що підлягає перевірці, 

пропорційним у разі, якщо йому нема розумних альтернатив; 4) які цінності у 

сфері сімейного життя перебувають у конфлікті за конкретних обставин; врешті-

решт, 5) яким має бути їхнє справедливе співставлення, зважування у тій або 

іншій ситуації? Фактично, опосередковуючи пошук справедливого балансу 

різноспрямованих цінностей права у практиці Суду, принцип домірності втілює 

собою певний алгоритм подолання колізій між ними.  

В аспекті нашого дослідження окрему увагу слід приділити специфіці 

зважування Судом публічних (суспільних) та приватних інтересів.  

Важливо, що приватний інтерес, інтерпретований у юридичній науці як 

«прагнення, в основі якого знаходиться потреба окремої людини» [357, с. 27], з 

огляду на мабуть повсякчасну належність суб’єкта до певної спільноти, зазвичай 

змістовно співпадає з аналогічними індивідуальними інтересами інших членів цієї 
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групи. Причому у різноманітних приватних інтересах ступінь «публічності» є 

неоднаковим [132, с. 193-194]. Цей аспект вже був предметом розгляду у пункті 

1.2.1 дисертації. 

Діалектика приватного й публічного загалом знаходить вираження у 

зважуванні відповідних цінностей, балансуванні конкуруючих інтересів, які є 

усвідомленням, відображенням відповідних людських потреб, за висловлюванням 

П. М. Рабіновича, чи можливостей учасників суспільного життя. Таке 

балансування здійснюється у більшості рішень ЄСПЛ (напр., Gaskin v. United 

Kingdom [201], Roche v. United Kingdom [289], Gul v. Switzerland [207], 

Hamalainen v. Finland [211]). 

Суд неодноразово звертав увагу, що «оскільки призначення Конвенції – 

захищати реальні, а не ілюзорні права людини, справедливий баланс між різними 

інтересами може бути порушено не тільки тоді, коли відсутні положення для 

захисту гарантованих прав, а й коли їх не дотримуються належним чином» 

(Dubetska v. Ukraine [185]). Ідеться найперше про застосування спеціальних 

заходів, які повинні спрямовуватись на усунення дисбалансу між приватними і 

суспільними інтересами або правами (Odièvre v. France [269], Evans v. United 

Kingdom [195]).  

Ідея балансування у практиці Суду «відштовхується від того, що 

фундаментальні права не утворюють застиглу ієрархію», а, залежно від обставин, 

«певні права поступаються іншим чи домінують над ними» [24]. Тож однозначно 

ієрархізувати публічні і приватні цінності у рішеннях ЄСПЛ, апріорно встановити 

точне співвідношення їхньої ваги при вирішенні питання справедливості такого 

зважування, як правило, доволі складно [127, с. 84], а в більшості випадків і 

неможливо.  

 Застосовуючи алгоритм оцінки пропорційності, ЄСПЛ часто доходить 

різних висновків навіть у межах, здавалося б, подібних справ [57, с. 238]. Зміни 

правових позицій Суду виразно простежуються, зокрема, у рішеннях за скаргами 

щодо порушення права на повагу до сімейного життя мігрантів. Наприклад, у 

справах Gul v. Switzerland [207] та Ahmut v. Netherlands [148] Суд, констатуючи, 
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що відмова органів влади у дозволі неповнолітнім дітям, які жили за кордоном, 

приєднатися до своїх батьків, що знайшли притулок чи іммігрували в іншу країну, 

не порушує їхнє право на повагу до сімейного життя, вивів на верхівку 

аксіологічної ієрархії публічний інтерес (Ahmut v. Netherlands [148]). Натомість 

згодом у майже аналогічній справі ЄСПЛ віддав перевагу інтересам сім’ї, 

зазначивши, що остання має возз’єднатися в країні, де батьки змогли 

інтегруватися в соціум (Sen c. Pays-Bas) [108, с. 366].  

Спробуємо з’ясувати, у який спосіб Суд збалансовує основні приватні та 

публічні цінності та інтереси у сфері сімейного життя.  

Сімейна сфера вміщує у собі кілька складових – репродуктивну, 

матеріально-економічну та царину духовно-емоційного спілкування.  

Перша із них є простором, в межах якого реалізуються потреби й 

можливості подружньої пари, пов’язані із народженням нащадків. При цьому 

здійснюється правова охорона виникаючих у зв’язку із цим статусів материнства 

(мається на увазі «біосоціально-психологічно-правовий стан жінки від моменту 

вагітності і народження дитини й доти, доки житиме жінка або її діти» 

[333, с. 27]) і батьківства (йдеться про «соціально-правовий стан чоловіка, 

дружина якого є вагітною чи уже народила дитину» [333, с. 27]).  

Матеріально-економічна сфера репрезентована передусім економічними 

потребами й інтересами членів сім’ї. Для прикладу, тут може реалізовуватись 

належна матеріальна турбота батьків стосовно їхніх неповнолітніх дітей, захист 

приватної власності, яка належить особам, що проживають однією сім’єю, або ж 

спадкування майнових благ окремими членами сімейної спільноти.  

Врешті, не менш важливу, ніж попередні, складову досліджуваної сфери 

становить царина духовно-емоційного спілкування, що охоплює область 

внутрішньої комунікації та міжособистісної взаємодії у сім’ї (напр., можливість 

щоденних побачень, передавання інформації один одному). Ця сфера задає межі, 

в яких стає можливим безперешкодне спілкування осіб, забезпечення їхнього 

фізичного і духовного розвитку, побудова сімейних відносин на засадах єдності, 

спільності, згуртованості, взаємної поваги, довіри [355, с. 79].  
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Коротко з’ясувавши зміст щойно наведених сегментів «сімейної» сфери, 

розглянемо, на яких засадах ЄСПЛ розв’язує конфлікти приватних інтересів і 

цінностей у кожній зі згаданих сфер з інтересами й цінностями, що мають 

загальносуспільне значення. 

Прикладами правових позицій Суду щодо духовно-емоційної сфери можуть 

слугувати насамперед ті, що вироблені у справах, які стосуються усиновлення.  

У рішенні по справі Wagner and J. M. W. L. v. Luxembourg [321] 

оскаржувалась відмова судів визнати сімейні відносини щодо усиновлення, яке 

відбулося в Перу, у зв’язку із виниклою колізією права двох держав. Зокрема, 

національними судами було встановлено, що застосуванню підлягає 

законодавство держави громадянства усиновителя (Люксембургу), згідно із яким 

процедура усиновлення не може бути здійснена незаміжньою жінкою. Позиція, 

обстоювана органами державної влади, мала на меті захист інтересів дитини 

[321]. 

Розглядаючи питання стосовно можливого порушення статті 8 Конвенції, 

ЄСПЛ відзначив, що, відмовившись виконати рішення перуанського суду щодо 

усиновлення, суди країни-відповідача надали більшого значення колізійній нормі, 

ніж соціальній дійсності і ситуації заявниць, не взявши до уваги конкретних 

соціальних наслідків, які їхні дії могли мати для скаржників. На погляд Суду, 

фактичне невизнання сімейними відносин між п. Вагнер і дитиною позбавляло їх 

обох можливості повноцінно реалізувати сімейний зв’язок, який був утворений 

між ними за кордоном. Дитина, зокрема, не могла користуватися правовими 

гарантіями, які б допомогли їй цілковито інтегруватися у прийомну сім’ю. 

Оскільки її відносини з біологічними батьками були розірвані і не були заміщені 

повноцінним зв’язком із названою матір’ю, вона опинилася наче у правовому 

вакуумі [321].  

З огляду на викладене Суд підкреслив, що у подібних справах чинником, 

який передусім має братися до уваги, є інтереси дитини. ЄСПЛ відзначив 

широкий консенсус, що існує серед держав-учасниць ЄКПЛ з приводу важливості 

права на всиновлення дітей особами, які не перебувають у шлюбі.  
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Вимірюючи вагомість конкуруючих соціальних інтересів (зацікавленість 

законодавця у дотриманні існуючих формально-юридичних приписів, які 

регламентують сферу усиновлення, та особисті інтереси матері й інтереси дитини, 

що фактично зводяться до можливості сповна користатись перевагами офіційно 

визнаних сімейних відносин), ЄСПЛ, з огляду на об’єктивну неможливість 

колізійних норм національного закону задовольнити ці інтереси, встановив 

перевагу останніх. На думку Суду, чинником, що дозволяє вважати законно 

створений за кордоном юридичний зв’язок між заявницями превалюючою 

цінністю, є сімейні відносини, які de facto існують між ними. ЄСПЛ зазначив, що 

люксембурзькі суди, «діючи розумно», не могли не взяти до уваги ці відносини. 

Останнє міркування підтверджує, що Суд до процесу співставлення інтересів та 

цінностей поруч із засадою пропорційності залучає також і критерій розумності, 

який слугує «засобом інтелектуального зважування тих благ, контроль за 

розподілом яких здійснюється ЄСПЛ» [139, с. 547].  

Важливу правову позицію щодо усиновлення Суд висловив у справі Frette v. 

France [198]. Так, ЄСПЛ зазначив, що усиновлення означає «забезпечення дитини 

сім’єю, а не сім’ї – дитиною» і там, де інтереси дитини вступають в протиріччя з 

інтересами усиновителів, принцип найкращого забезпечення інтересів дитини має 

бути вирішальним (§ 42) [198]. Цю правову позицію Суд повторив у справі Pini v. 

Romania (2004) (§ 156) [282]. Розвиваючи її, ЄСПЛ постановив, що «відносини 

між усиновлювачем і усиновленою дитиною, як правило, мають такий самий 

характер, як і відносини в сім’ї, охоронювані ст. 8 Конвенції, і такі відносини 

можна вважати достатньою умовою для застосування до них таких самих гарантій 

захисту, які ст. 8 Конвенції передбачає стосовно сімейного життя» (Pinі v. 

Romania [282], Kurochkin v. Ukraine [236]).  

Особливості врівноважування Судом приватних та суспільних інтересів та 

цінностей у сфері духовно-емоційного спілкування можуть бути продемонстровані 

на прикладі справ, пов’язаних із втручанням у сімейне життя іноземців. Такі 

«імміграційні справи» М. Ковальскі пропонує розділяти на дві основні групи. 

Насамперед ідеться про заяви, що стосуються депортації іноземців та осіб без 
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громадянства з території тієї чи іншої країни Європи. Подібні заходи стають 

загрозою для збереження спільності сімейного життя, позаяк вони часто ведуть до 

фактичного розлучення сімей – батьків і дітей, чоловіків та дружин тощо. Друга 

менш численна категорія справ торкається проблеми в’їзду цих осіб в країну з 

метою об’єднання сім’ї (Kotiy v. Ukraine [232]) [75, с. 51-57].  

Загалом Суд сформулював низку підходів щодо розгляду спорів першого 

типу. Він неодноразово наголошував, що право на повагу до сімейного життя не 

передбачає право сім’ї жити разом у тій або іншій державі. Тому за цим видом 

заяв інтереси та цінності сімейного життя, як правило, нечасто переважають 

публічні інтереси [108, с. 365-366]. Щоправда, Суд визнає існування сімейних 

зв’язків у випадках, коли між особою, що підлягає видворенню, та іншими 

членами сім’ї наявні достатньо близькі взаємовідносини (Beldjoudi v. France [157], 

Boughanemi v. France [163]). Тут  може йтися про близький ступінь спорідненості, 

регулярні контакти, тісні емоційні і духовні відносини чи навіть фінансову 

залежність.  

Звернемось до рішення у справі Berrehab v. Netherlands [159], що 

стосувалась депортації із Нідерландів громадянина Марокко у зв’язку із 

завершенням наданого заявникові дозволу на проживання в цій країні.  

У ході з’ясування того, чи було таке втручання необхідним у 

демократичному суспільстві, ЄСПЛ приділив суттєву увагу ймовірному впливу, 

який могло б справити видворення скаржника на його взаємини з донькою. При 

цьому був оцінений ступінь вторгнення у право не тільки в аспекті імміграції і 

проживання в країні, а й з огляду на присутність у батька з дочкою взаємного 

інтересу в продовженні сімейних відносин. У цьому зв’язку Суд, зокрема, 

підкреслював, що між п. Беррехабом та дитиною упродовж кількох років існували 

вельми тісні відносини, яким заявник «надавав дуже велике значення», що 

доводять «частота і регулярність побачень з донькою» (§ 21) [159]. На думку 

ЄСПЛ, наслідки депортації батька були б досить серйозними з огляду на те, що 

дитині необхідне постійне спілкування з ним, особливо враховуючи її досить 

юний вік.  
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Балансуючи інтерес заявників підтримувати особисті контакти і загальний 

інтерес захисту публічного порядку, що відповідає імміграційній політиці 

Нідерландів, Суд висунув на перший план «сімейні» інтереси. Він прийняв до 

уваги зацікавленість заявника у регулярних зустрічах з дитиною, а також інтерес 

дитини залишатися в постійному контакті зі своїм батьком та винятково близькі 

особисті відносини, що існували між ними упродовж кількох років. Означені 

інтереси зрештою стали суттєвими факторами для формування висновку Суду про 

несумірність обмежень, застосованих державними органами до заявників. 

Водночас відмінну оцінку ваги соціальних інтересів провів суддя 

Тор Вільямсон, висловивши окрему думку до рішення. На його погляд, попри 

очевидно сімейні відносини батька і доньки, у розглядуваний період часу, тим не 

менш, заявники не жили разом, зважаючи на розлучення подружжя (п. Беррехаб 

підтримував контакти з дитиною чотири рази на тиждень). Тому, згідно з 

позицією судді Вільямсона, в цьому разі приватні інтереси не переважували 

інтереси держави-відповідача.  

Якщо ж йдеться про справи, пов’язані із видворенням іноземців, які 

вчинили правопорушення, «ЄСПЛ спочатку вирішує, чи розумно очікувати, що 

сім’я буде супроводжувати депортованого за кордоном, а якщо ні – то чи 

заслуговує злочинна поведінка даної особи депортації, коли очевидно, що це 

зумовить повний розпад сім’ї» [358, с. 161]. Як зазначає Б. Недєлек, у більшості 

рішень він «схиляється на бік уряду», визнаючи, що «заходи з видворення 

іноземців-правопорушників були обґрунтовані міркуваннями громадського 

порядку», запобігання вчиненню злочинів і не порушували засади пропорційності 

(див.: Boughanemi v. France [163], Bouchelkia v. France [162], El Boujaidi v. France 

[190]) [108, с. 368].  

Між тим, позаяк стаття 8 ЄКПЛ вимагає поважати сімейне життя, а будь-яке 

втручання у відповідне право людини має бути обґрунтованим і домірним, у 

2001 році в справі Boultif v. Switzerland Суд, беручи до увагу свою попередню 

прецедентну практику, вивів низку критеріїв оцінки пропорційності видворення. 

Такі критерії зводяться, зокрема, до: а) характеру і ступеня важкості скоєного 
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діяння; б) тривалості перебування іноземця в країні, з якої він буде депортований; 

в) часу, який минув з моменту вчинення злочину, і поведінки правопорушника 

упродовж цього періоду; г) громадянства заявника та всіх осіб, на яких матиме 

вплив видворення; д) сімейного стану заявника, наприклад тривалості його 

шлюбу [164].  

Згодом, в 2006 році у справі Uner v. Netherlands [314] Суд додав до 

перелічених критеріїв ще кілька положень: це оцінка, по-перше, інтересів дитини, 

й, особливо, труднощів, з якими зіткнулися б діти в державі, до якої повинна 

відбутися депортація; а по-друге, міцності соціальних, культурних і сімейних 

зв’язків особи з країною перебування та країною, в яку здійснюється видворення. 

Друга категорія «імміграційних справ» стосується головно проблеми 

«возз’єднання сім’ї». Цим терміном позначаються ситуації, коли особа, що 

проживає в європейській державі, прагне, аби до неї приєдналися інші члени її 

сім’ї, що залишилися в країні, з якої ця особа емігрувала [358, с. 152]. Загальна 

риса таких випадків міграції – залишення батьками дітей на піклування родичам, 

допоки самі батьки не «облаштуються» (в юридичному, соціальному і 

економічному плані) і не будуть в змозі об’єднатися з дітьми (Gul v. Switzerland 

[207]). При розв’язанні ціннісних колізій, що виникають у справах цього типу, 

ЄСПЛ значною мірою спирається на критерії оцінки правомірності втручання, що 

були означені вище. Він, зокрема, зважає на: а) наявність тісних сімейних 

відносин між особами (з огляду на частоту їхніх зустрічей, присутність 

батьківського піклування тощо); б) «міцні зв’язки» останніх з мовним і 

культурним середовищем рідної країни; в) громадянство кожного із них; 

г) існування серйозних перешкод для проживання батьків і дітей в тій країні, де 

постійно живе дитина (Gul v. Switzerland [207], Ahmut v. Netherlands [148]).  

Серед справ, які стосуються духовно-емоційної сфери сімейного життя 

суттєве значення мають справи, пов’язані із захистом права дитини на 

спілкування з батьками. ЄСПЛ часто визнає, що різного роду обмеження, 

накладені на особисте спілкування між батьками та дітьми, повинні ґрунтуватись 

на вагомих причинах, висунутих для захисту інтересів дитини і для подальшого 
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об’єднання сім’ї. Зокрема, ЄСПЛ вказав, що національні суди мають здійснювати 

«всебічне дослідження сімейної ситуації та цілої низки факторів, зокрема: 

фактичного, емоційного, психологічного, матеріального та медичного характеру 

[...]». Повинна дотримуватися домірність між обмеженнями, накладеними на 

спілкування батьків та дітей, і цілями, яким слугують ці обмеження (Mamchur v. 

Ukraine [247] (див.: додаток В, правова позиція № 2)). 

Доволі поширеними у практиці Суду є справи, пов’язані з захистом права 

батьків, відносини яких завершились (та які, зокрема, проживають у різних 

країнах), на спілкування зі своїми дітьми (Stetsykevych v. Ukraine [372], Levadna v. 

Ukraine [375], Tarkhova v. Ukraine [376]). За загальним підходом Суду до таких 

ситуацій, той із батьків, який не проживає з дитиною, повинен мати можливість 

підтримувати з нею регулярні контакти і в принципі мати право на її відвідування 

(Elsholz v. Germany [191]); при цьому встановлення різних правил стосовно 

можливості біологічних батьків, що є розлученими, відвідувати своїх дітей, 

вважається дискримінацією (Sommerfeld v. Germany [306]). ЄСПЛ зазначає, що 

лише винятково важливі обставини можуть виправдати відмінність у ставленні 

держави до батьків дітей, народжених у шлюбі, з одного боку, й до батьків 

позашлюбних дітей, з іншого (Sommerfeld v. Germany [306]).  

Серед держав-учасниць Конвенції існують відмінності у підходах до 

розуміння пропорційності державного втручання в питаннях, що стосуються 

захисту інтересів дітей. Такі відмінності залежать від низки факторів: традицій, 

що стосуються ролі сім’ї; ступеня втручання держави у справи сім’ї; наявності 

засобів для дій держави в цій конкретній сфері. У цьому контексті цікавими 

видаються факти розвитку й деякої переінтерпретації правових позицій ЄСПЛ. 

Так, розглядаючи справу Neulinger and Shuruk v. Switzerland, Суд наголосив на 

тому, що «інтерес дитини складається з двох аспектів. З одного боку цей інтерес 

вимагає, щоб зв’язки дитини з її сім’єю були збережені, за винятком випадків, 

коли сім’я виявилася особливо непридатною [...]. З іншого боку, очевидно також, 

що в інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у здоровому середовищі 

[...]». Згодом Суд виніс рішення у справі Mamchur v. Ukraine, в якому доповнив 
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попередню правову позицію, встановивши, що «при визначенні основних 

інтересів дитини у кожному випадку необхідно враховувати дві умови: по-перше, 

у якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, крім 

випадків, коли сім’я виявляється особливо непридатною або явно 

неблагополучною; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її 

розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є 

неблагополучним» (Mamchur v. Ukraine [247], Neulinger and Shuruk v. Switzerland 

[262]) (див.: додаток В, правова позиція № 1).  

У низці випадків, зокрема у справах щодо прийняття дітей під державну 

опіку, Суд визначає межі допустимих обмежень спілкування батьків та дітей. 

Перш за все він наголошує, що переведення дитини під опіку органів публічної 

влади має сприйматись як тимчасовий захід, який повинен припинятися, щойно 

ситуація зміниться на краще, оскільки найвища ціль втручання держави у сімейне 

життя полягає в тому, щоб сприяти об’єднанню сім’ї (E.P. v. Italy [189], Olsson v. 

Sweden [271]). Означена мета посідала чільне місце у низці рішень ЄСПЛ, які 

стосувались затримки з боку публічної влади у переданні дітей на виховання 

біологічним батькам після завершення строку державного піклування (Eriksson v. 

Sweden [194], Rieme v. Sweden [288], Andersson v. Sweden [154]). Згідно з 

обставинами цих справ національні суди вважали, що «різка» передача таких прав 

батькам була б шкідливою для інтересів дітей. Так, у справі Eriksson v. Sweden 

дитина провела кілька перших років свого життя у дитячому будинку, поки не 

було скасовано розпорядження про передання її під опіку. Забирати доньку з 

дитячого будинку матері було заборонено, а їхнє спілкування – обмежено. Однак 

Суд визнав такий підхід непропорційним, констатувавши, що ст. 8 захищає право 

на взаємне перебування і спілкування батьків та дитини, можливість їхніх 

зустрічей за таких обставин, які могли б сприяти возз’єднанню сім’ї або ж, 

принаймні, позитивному розвитку їхніх відносин, право матері на вжиття 

необхідних заходів, що здатні поєднати її з власною дитиною тощо [194]. 

За позицією ЄСПЛ, між інтересами дитини та інтересами батьків має 

існувати справедлива рівновага (Olsson v. Sweden [271]). Дотримуючись такої 
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рівноваги, особлива увага повинна бути приділена інтересам дитини, які з огляду 

на свою природу та важливість мають переважати над інтересами батьків 

(Hoffmann v. Germany [215], Ignaccolo-Zenide v. Romania [219]). Серед іншого 

стаття 8 Конвенції не надає батькам права вживати таких заходів, які можуть 

зашкодити здоров’ю або розвитку дитини (Johansen v. Norway [221], Hunt v. 

Ukraine [217]). 

Звернемо увагу, що національні органи зобов’язані враховувати ту 

обставину, що «розірвання сімейних зв’язків означає позбавлення дитини її 

коріння, а це можна виправдати лише за виняткових обставин» (§ 49) [296]. 

Примусове вилучення дітей з сім’ї «має оцінюватися в контексті позитивного 

обов’язку держави вживати виважених і послідовних заходів зі сприяння 

возз’єднанню дітей зі своїми біологічними батьками, дбаючи при досягненні цієї 

мети про надання їм можливості підтримувати регулярні контакти між собою та, 

якщо це можливо, не допускаючи розлучення братів і сестер» (§ 52) [296].  

Характерно, що, з погляду ЄСПЛ, передачу дитини під опіку не можна 

виправдовувати виключно посиланням на «відсутність належного житла і 

фінансових коштів, а також визначеного місця проживання матері, тобто на її 

скрутне становище, внаслідок якого складно було б доглядати дуже маленьку 

дитину», адже «такі проблеми можна вирішити за допомогою менш радикальних 

засобів, не вдаючись до роз’єднання сім’ї, наприклад забезпеченням цільової 

фінансової підтримки та соціальним консультуванням» (Moser v. Austria (2006), 

§ 68). Щодо матеріально-фінансових проблем, то в іншій справі Суд роз’яснює, 

що його роль «не полягає в тому, аби визначати, чи мала сім’я заявників, з огляду 

на інтереси збереження єдності сім’ї, право на забезпечення їй певного рівня 

матеріально-побутових умов за державний кошт. Однак це питання потребує 

обговорення – спочатку на рівні відповідних державних органів, а далі – під час 

судового розгляду» (Saviny v. Ukraine (2008), § 57) (див.: додаток В, правова 

позиція № 7). 

У справах розглядуваного типу важливим видається те, що обставини, які 

вимагають прийняття дитини під державне піклування, настільки різноманітні, 
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що навряд чи можливо законодавчо передбачити усі подібні ситуації. ЄСПЛ 

наголошує, що якби у своєму праві діяти влада була обмежена випадками 

конкретного заподіяння шкоди, це безпідставно б знизило ефективність 

необхідного дитині захисту (Scozzari and Giunta v. Italy [299], Olsson v. Sweden 

[271]). 

Пріоритет приватних інтересів перед суспільними відображено також у 

правових позиціях ЄСПЛ, які стосуються спілкування ув’язнених із членами своєї 

сім’ї (Nusret Kaya v. Turkey [267], Petrov v. Bulgaria [279]).  

Це демонструє, зокрема, справа Nusret Kaya v. Turkey [267], у якій Судом 

розглядалися правила внутрішнього режиму в’язниці, що регулюють спілкування 

ув’язнених із зовнішнім світом. Відповідно до них заявники, які відбувають 

покарання, зазнавали обмеження з боку адміністрації через використання 

курдської мови під час телефонних розмов із рідними. Уряд вважав, що контроль 

за цими розмовами був необхідним і пропорційним та мав на меті захист безпеки і 

запобігання заворушенням та злочинам.  

Суд погодився із означеною ціллю втручання, зазначаючи, що іноді, з 

огляду на «звичайні і розумні умови тюремного життя», доступ до телефонних 

дзвінків може законно обмежуватись (§ 42) [267]. Водночас в аспекті поваги до 

сімейного життя важливо, щоб адміністрація допомагала ув’язненим особам 

підтримувати зв’язок з близькими родичами (Messina v. Italy [253], Aliev v. 

Ukraine [153], Trosin v. Ukraine [312]). Можливість спілкуватись з останніми усно 

рідною мовою шляхом телефонних перемовин становить особливу складову 

сімейного життя. Суд нагадує, що для того, аби уточнити обов’язки, які стаття 8 

покладає на держави-учасниці в сфері відвідувань в’язниці, потрібно враховувати 

як нормальні і розумні вимоги тюремного ув’язнення, так і водночас обсяг 

свободи розсуду, наданої національним органам (Dikme v. Turkey) [183]. На цій 

підставі Суд вирішив, що право ув’язнених підтримувати активний зв’язок зі 

своєю сім’єю, можливість спілкуватись з її членами, використовуючи мову 

національної меншини, має більшу вагу, аніж контроль держави за телефонними 

розмовами ув’язнених, здійснюваний з міркувань безпеки, підтримання порядку і 



85 
 

  

попередження правопорушень. При цьому, вважаємо, що у розглядуваній ситуації 

перевагу індивідуальних інтересів опосередковано зумовила також і відображена 

у рішенні загальна повага до культурного, етнічного і релігійного різноманіття, 

що є основоположною цінністю демократичного суспільства.  

Із появою новітніх досягнень у біомедичній галузі (а зокрема, у ембріології 

та репродуктології) зростає кількість дітей, народжених за допомогою методів 

екстракорпорального запліднення. Проблеми, що виникають у сфері 

використання допоміжних репродуктивних технологій є вкрай складними, 

оскільки мають значною мірою етико-моральний характер. Остання обставина 

суттєво підвищує конфліктність суспільних інтересів, задіяних у справах, що 

розглядаються ЄСПЛ, і роль принципу пропорційності у їхньому розв’язанні. 

У рішеннях ЄСПЛ за статтею 8 піднімаються такі суспільно важливі 

питання, як, зокрема: правомірність (відповідність Конвенції) деяких методів 

штучного запліднення (S. H v. Austria [294]), наукових експериментів на 

заморожених людських ембріонах, отриманих в результаті екстракорпорального 

запліднення (Parrillo v. Italy [275]), відмови органів державної влади в дозволі на 

штучне запліднення особам, що перебувають в тюремному ув’язненні (Dickson v. 

United Kingdom [182]), відмови визнати законно встановлену за кордоном 

спорідненість між дітьми, народженими від сурогатної матері, і подружжям, яке 

звернулось до такої репродуктивної технології (Mennesson v. France [251]); 

правовій оцінці Суду також піддавалась юридична неможливість проведення 

процедури штучного запліднення заявниці у зв’язку з відкликанням згоди 

генетичного батька на використання ембріонів (Evans v. United Kingdom [195]). 

Прикладом використання засади пропорційності для вирішення конфлікту 

конкуруючих інтересів на користь приватного інтересу може слугувати справа 

Dickson v. United Kingdom [182]. У цій справі порушувалась проблема 

використання допоміжних репродуктивних технологій ув’язненими особами. 

Заявниками у ній були чоловік, що перебував у в’язниці, та його дружина, що на 

той час уже завершила відбувати покарання. Пара домагалась забезпечення їм 

умов для здійснення процедури штучного запліднення. Проте уряд відмовив їм у 
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реалізації цього запиту, посилаючись, зокрема, на те, що втрата можливості мати 

дітей була неминучим і необхідним наслідком позбавлення волі; суспільна довіра 

до пенітенціарної системи буде підірвана, якщо ув’язнені матимуть змогу 

зачинати дітей; тривала відсутність одного з батьків у житті дитини справлятиме 

негативний вплив як на останню, так і на суспільство в цілому.  

Згідно з позицією Суду, застосування штучного методу зачаття було 

«єдиною реальною надією» цієї пари на народження їхньої спільної дитини, 

враховуючи вік дружини і дату звільнення чоловіка. Через це відмова уряду 

безпосередньо торкалась сімейного життя заявників. 

Зрештою, на «шальки терезів» Судом були поміщені, з одного боку, 

інтереси зачатої дитини, у тому числі її здоров’я, моральне і матеріальне 

благополуччя, а також цінність підтримання суспільної довіри до пенітенціарної 

системи, а з іншого, – значуще особисто для заявників право на повагу до їхнього 

рішення стати генетичними батьками. 

Оцінюючи міркування, наведені державою, Суд не знайшов фактів, які б 

явно свідчили про те, що забезпечення здійснення цієї процедури призвело б до 

проблем із безпекою або накладало б на державу інші зобов’язання. Стосовно 

аргументу довіри суспільства до кримінально-виконавчої системи, Суд визнав, що 

за останній період відбулась істотна еволюція поглядів в «європейській 

пенітенціарній політиці» в бік збільшення «відносної важливості реабілітаційної 

цілі» такої міри покарання як позбавлення волі (§ 75) [182]. Нарешті, позитивний 

обов’язок держави щодо забезпечення ефективного захисту дітей не може, 

зокрема, ставати на заваді «можливості батьків зачати дитину, якщо вони цього 

хочуть» (§ 76) [182].  

Відомо, що ЄСПЛ з повагою ставиться до позиції запровадження обмежень 

відповідно до потреб конкретного суспільства, якої притримується національний 

законодавець, якщо вона «явно не позбавлена розумного підґрунтя». Однак у 

розглядуваному випадку, на думку Суду, покладений на заявників тягар 

«непомірно високої винятковості» не дозволив належним чином «збалансувати 

конкуруючі інтереси або оцінити пропорційність втручання» (§§ 82-84) [182]. 
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Останній аспект став тим вирішальним рушієм, що за даних обставин схилив 

«шальки терезів» у бік цінностей сімейного життя.  

Треба зазначити, що кілька суддів (Л. Вільдхабер, Б. М. Зупанчіч та ін.) 

висловили свої зауваги щодо винесеного ЄСПЛ рішення. Серед іншого вони 

стверджували, що Суд у процесі балансування не співставив кілька інтересів, які 

мають істотне значення. По-перше, він міг би розглянути вкрай низьку 

вірогідність позитивного результату запліднення in vitro у жінок цього віку. Крім 

того, «Суд залишив без уваги питання про те, чи усі різновиди подружніх пар» 

можуть клопотати про дану процедуру. Адже у цьому питанні держава 

користується широкою свободою розсуду. Беручи до уваги ці та інші особливі 

обставини справи (а зокрема те, що «подружжя ніколи не вело спільного життя»; 

«в минулому чоловік здійснив злочин проти особи»; «дитина, яка була б зачата, 

провела б значну частину дитячих років за відсутності батька»), судді, що 

залишились у меншості, вказали на відсутність порушення ст. 8 [182].  

Проте загалом практика ЄСПЛ, яка стосується сфери біомедичних 

технологій, пов’язаних з дітонародженням, не є однозначною, і наведене вище 

рішення підставно вважати радше винятком, аніж правилом.  

На користь цього свідчать, зокрема, правові позиції Суду у справах Evans v. 

United Kingdom [195], S. H. and Others v. Austria [294], Mennesson v. France [251], 

Labassee v. France [238]. У першій справі Суд встановив, що можливість п. Еванс 

стати матір’ю в генетичному сенсі повинна мати меншу вагу, ніж право її 

партнера на повагу до рішень про те, щоб стати батьком, і про те, щоб ним не 

стати (§ 71-72) [195]. Така правова позиція сприяла забезпеченню того, щоб кожна 

особа, яка надає гамети для здійснення екстракорпорального запліднення, знала 

заздалегідь, що її генетичний матеріал не буде використаний без її згоди. Згадана 

правова позиція Суду, вочевидь, слугувала як важливим індивідуальним 

інтересам, так і, на наш погляд, публічному інтересу щодо забезпечення правової 

визначеності у сфері використання біомедичних технологій.  

Пріоритетного значення інтерес щодо юридичної визначеності становища 

дитини набуває також у справі Rasmussen v. Denmark [286]. Згідно із обставинами 



88 
 

  

справи батько дитини скаржився на порушення своїх прав через законодавче 

обмеження строку, упродовж якого він може оскаржити батьківство. Зокрема, 

право матері оспорити запис про батька дитини не було обмежене жодним 

терміном, тоді як аналогічне право чоловіка, записаного батьком, було обмежене 

річним терміном. Суд визнав, що інтереси батька та матері різні, тому що 

інтереси матері у справах про оспорювання батьківства зазвичай збігаються з 

інтересами її дитини. І хоча інтереси батька та дитини подібні (однорангові), 

проте дитина перебуває у вразливішому становищі. Розглядуване обмеження, на 

думку Суду, переслідує легітимну мету – гарантувати безпеку та певність дитини 

щодо власного статусу шляхом недопущення можливості батьків зловживати 

своїм правом на оскарження батьківства упродовж наступних років життя дитини 

[119, с. 17].  

У справі S. H. v. Austria Суд зважив, з одного боку, інтерес заявників щодо 

застосування технік штучного запліднення та, з іншого, інтерес суспільства щодо 

можливих конфліктів між одноутробною спорідненістю та спорідненістю 

генетичною у широкому смислі [294]. В результаті Судом було констатовано 

домінування панівної суспільної моралі над приватними інтересами й цінностями.  

Заява у справі Mennesson v. France [251] стосувалась відмови визнати 

законно встановлену у США спорідненість між дітьми, які були народжені за 

допомогою сурогатної матері, та їхніми батьками – подружньою парою, яка 

скористалась таким методом зачаття. Таку відмову уряд Франції обґрунтовував 

тим, що національне право, заперечуючи згадану можливість з метою запобігання 

торгівлі людьми, гарантування поваги до принципу недоторканності людського 

тіла та для захисту вищого інтересу дитини, втілює «важливі принципи етики і 

моралі» (§ 60) [251]. Неможливість для заявників отримати визнання батьківства 

на підставі угоди про сурогатне зачаття стала наслідком так званого етичного 

вибору законодавця, який висловлював «загальну волю французького народу» 

(§ 72) [251].  

З’ясувавши, чи здійснювалось втручання у право згідно із законом, ЄСПЛ 

встановив, що відмова визнати сімейний зв’язок спорідненості, який об’єднує 
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позивачів, передусім ґрунтується на намірі запобігти застосуванню громадянами 

країни забороненого у ній способу репродуктивної технології поза національною 

територією, і легітимна мета втручання, з точки зору ЄСПЛ, полягає у захисті 

здоров’я і захисті прав та свобод дітей і сурогатної матері.  

Аби встановити, чи було обмеження «необхідним у демократичному 

суспільстві», Суд оцінив домірність фактичних наслідків втручання у сімейне 

життя тим соціально значущим інтересам, які його спричинили. При цьому було 

проведене чітке розмежування між правом заявників на повагу до сімейного 

життя і правом дітей на повагу до приватності.  

Суд погодився з тим, що оспорюваний захід мав «важкі непропорційні» 

наслідки для становища сім’ї Меннессон, констатуючи, що заявники змушені 

надавати незареєстровані іноземні свідоцтва про народження разом з офіційним 

перекладом щоразу, коли доступ до конкретного права або послуги вимагав 

доказу спорідненості. При цьому вони, ймовірно, іноді стикаються з 

«підозрілістю або, принаймні, нерозумінням осіб», до яких звертаються (§ 88) 

[251]. Водночас, за дітьми не визнається французьке громадянство, що ускладнює 

сімейні подорожі і спричиняє непевність щодо їхнього права проживати на 

території країни після досягнення повноліття і, отже, щодо стабільності сімейної 

спільноти. До цього слід додати сумніви з приводу підтримання сімейного життя 

між другою заявницею і дітьми у разі смерті генетичного батька або розлучення 

пари. 

Далі Суд задіяв у процес балансування публічно значущий інтерес, який 

полягав, зокрема, у тому, щоб члени соціуму дотримувались демократично 

здійсненого законодавцем етичного вибору. Зваживши на широку можливість 

розсуду, надану державі-відповідачу через відсутність консенсусу поміж країнами 

Європи як щодо відносної важливості задіяних у справі цінностей, так і щодо 

оптимальних засобів їхнього захисту, ЄСПЛ доходить висновку, що втручання у 

право на повагу до сімейного життя учасників цієї ситуації не перешкоджає їм 

жити разом в умовах, загалом подібних до тих, у яких живуть інші сім’ї.  
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Отож, порівнюючи відносну вагу конфліктуючих інтересів та цінностей, 

Суд у даній ситуації встановлює незаперечний пріоритет суспільного інтересу. 

Він зводиться до збереження традиційної для цього соціуму моральності, 

відображеної, зокрема, в основних принципах французького права – 

«недоторканності людського тіла і недоторканності особистості» (§ 72) [251]. І 

нехай Суд підтвердив існування сім’ї між заявниками, він, втім, не побачив 

підстав для визнання порушення їхнього права на повагу до сімейного життя. У 

розглядуваному випадку ЄСПЛ визнає менш значимими можливість 

встановлення юридично значущого батьківського зв’язку між дітьми, 

народженими шляхом запліднення in vitro, і подружжям, а опосередковано ще й 

такі соціальні цінності, як «міцність» сімейних взаємин, які фактично пов’язують 

заявників, «дійсність», спільність і емоційну близькість їхнього життя, 

забезпечення «стабільності сімейної спільноти» (§ 89) [251].  

Водночас, з огляду на важливість біологічної спорідненості як складової 

особистісної ідентичності людини, а також враховуючи ту особливу вагу, яку слід 

надавати інтересу дитини, ЄСПЛ одностайно доходить висновку, що втручання у 

право на повагу до приватного життя дітей, а саме позбавлення їх можливості 

встановити власну спорідненість, значною мірою порушує той справедливий 

баланс, що його вимагає стаття 8 ЄКПЛ.  

Таким чином Суд, використовуючи принцип домірності, з одного боку, 

визнає пропорційним втручання у сімейне життя заявників, а з іншого, – 

відновлює справедливу рівновагу, надаючи перевагу індивідуальному інтересу 

дитини в розрізі правової охорони поваги до її приватного життя. Це унаочнює 

суттєві відмінності між «приватним» і «сімейним» життям і тими цінностями, 

інтересами й можливостями, які охоплюються відповідними поняттями. 

Зрештою, ще одним аспектом, який вважаємо за необхідне розглянути, є 

способи балансування інтересів та цінностей економічної сфери сімейного 

життя із суспільними інтересами у рішеннях ЄСПЛ.  

Показовою у цьому плані видається низка спорів, пов’язаних із захистом 

спадкових прав дітей, народжених поза шлюбом. Так, у вже згадуваній справі 
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Marckx v. Belgium предметом розгляду був той факт, що законодавство 

передбачало доволі обтяжливий порядок встановлення правових зв’язків між 

матір’ю та її дитиною у разі народження дитини поза шлюбом: від матері 

вимагалась заява про визнання нею дитини. Отримавши таке визнання, заявниця 

через рік після народження доньки була змушена розпочати процедуру 

усиновлення. Законодавство також суттєво обмежувало спадкові та деякі інші 

майнові права дитини, наприклад можливість матері заповідати їй своє майно, і не 

створювало правового зв’язку між дитиною та іншими родичами (бабою, тіткою) 

[249].  

На думку Суду, право спадкування дітей та онуків настільки тісно пов’язане 

з сімейним життям, що підпадає під сферу дії статті 8. У цьому плані «сімейне 

життя» може розглядатись як таке, що включає інтереси матеріального характеру; 

про це свідчать аліментні зобов’язання та обов’язкова частка в майні, що 

успадковується, які передбачені у правових системах більшості договірних 

держав [249].  

Балансуючи традиційні та ліберальні цінності і послуговуючись засадою 

недискримінації, ЄСПЛ вказав, що нема таких «спільних інтересів» або 

об’єктивних і розумних доводів, на яких може ґрунтуватися позиція держави, що 

обмежує право незаміжньої жінки дарувати чи заповісти своє майно власній 

дитині, у той час як такі обмеження не поширюються на жінок, що перебувають у 

шлюбі.  

В рішеннях у наступних справах Суд подібним чином збалансовує 

індивідуальні інтереси щодо можливості спадкування майна дітьми, народженими 

поза шлюбом, із моральними уявленнями, закріпленими у національному 

законодавстві, відсуваючи останні на другий план (Camp and Bourimi v. 

Netherlands [170], Vermeire v. Belgium [316], Merger and Cross v. France [252]). 

Отже, різноманіття охоронюваних статтею 8 ЄКПЛ інтересів, ситуативне 

превалювання зміни аксіологічних уявлень у суспільному житті породжують 

варіативність, змінюваність способів ієрархізації цінностей права у рішеннях 

Суду, прикладом чого слугує сфера сімейного життя людини. Але наведені вище 
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приклади демонструють, що хоча пошук конкретно-ситуативної значущості 

інтересів та цінностей істотно відрізняється у кожній справі, в цілому ЄСПЛ 

частіше встановлює першість індивідуальних цінностей сімейного життя стосовно 

інтересів спільноти.  

 Загалом же застосування Судом «трискладового тесту» на сумірність 

дозволяє визначити відносну «вагу» та ситуативний пріоритет конкуруючих 

цінностей, а також виявити факти надмірного втручання держави у здійснення 

права на повагу до сімейного життя людини, встановити матеріально-правові 

межі щодо такого втручання. 

Попри різні результати врівноважування ЄСПЛ суперечливих суспільних, 

групових та індивідуальних інтересів і цінностей видається можливим позначити 

деякі їхні особливості, що склались в межах основних сегментів сфери сімейного 

життя людини. В ієрархії цінностей репродуктивної сфери на «верхівці» можуть 

опинятися як суспільний, так і приватний інтереси. Якщо йдеться про справи, у 

яких порушується питання застосування новітніх методів біомедичної науки, 

пов’язаних з дітонародженням, на передньому плані стоять переважно інтереси 

суспільства. Правова охорона приватних інтересів, натомість, має місце тоді, коли 

йдеться, наприклад, про практику ЄСПЛ у справах щодо встановлення факту 

спорідненості між батьками та усиновленими дітьми. Що ж до цінностей сфери 

духовно-емоційного спілкування, то за заявами, які стосуються проблеми 

видворення іноземних громадян, а також їхнього в’їзду в ту чи іншу країну 

Європи, перевага перед індивідуальними інтересами здебільшого (хоча не завжди) 

надається суспільному інтересу. Тоді як за іншими видами спорів у цій сфері 

(зокрема, тими, що присвячені питанням спілкування розлучених батьків і 

дитини, прийняття дитини під державну опіку або ж комунікації ув’язнених зі 

своєю сім’єю) простежується превалювання цінностей сімейного життя над 

публічно значущими благами. Нарешті, при розгляді справ в економічній сфері 

сімейного життя Суд керується в основному пріоритетом особистісних інтересів 

та індивідуальних цінностей права. 
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Висновки до першого розділу 

 

1. З урахуванням поглядів, представлених у сучасному 

загальнотеоретичному правознавстві, поняття правових позицій ЄСПЛ доцільно 

розглядати у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні правовими 

позиціями ЄСПЛ є будь-які правові уявлення та ідеї, вироблені Судом у процесі 

тлумачення і застосування Конвенції, незалежно від способу їхнього зовнішнього 

вираження, формальної обов’язковості та сфери дії. 

У вузькому ж розумінні правовою позицією Суду може вважатися правовий 

припис, що: 1) вміщений у мотивувальній частині рішення; 2) виражає оцінку 

обставин конкретної справи; 3) слугує підставою (ratio decidendi) для її вирішення 

та 4) має формально-обов’язковий характер при вирішенні аналогічних справ у 

майбутньому. 

Між правовими позиціями і правовими аргументами можуть існувати 

відмінні співвідношення і взаємозв’язки з огляду на характер судової справи. 

Поняття правової позиції відображає статичні елементи у механізмі правового 

регулювання, які виступають передумовою або ж результатом правотворчості, 

правотлумачення й правозастосування. Поняття правового аргументу відображає 

динаміку процесу вироблення правового рішення та його сприйняття суб’єктами 

правовідносин. 

2. З точки зору змісту використовуваної Судом правової аргументації 

правові позиції ЄСПЛ можуть бути класифіковані на формально-юридичні, 

фактологічні та морально-оцінювальні. Формально-юридична позиція ЄСПЛ – 

різновид правових позицій Суду, аргументація яких ґрунтується на положеннях 

ЄКПЛ і попередній прецедентній практиці Суду. Фактологічна правова позиція 

ЄСПЛ виражається у формі тверджень про психологічні, соціальні, економічні, 

політичні та інші факти. Морально-оцінювальна позиція ЄСПЛ – правова позиція 

Суду, в якій відображено оцінку моральної значущості задіяних у справі 

соціальних інтересів та цінностей. 
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3. Розроблюване Судом у процесі інтерпретації і застосування ЄКПЛ 

«конвенційне» право прав людини виступає специфічним (міжнародно-правовим і 

таким, що підлягає національній імплементації) засобом юридичного 

забезпечення соціальних потреб, цінностей та інтересів. З урахуванням цього у 

практиці ЄСПЛ значущість охоронюваної правом цінності (блага) та 

правоохоронюваного інтересу є властивістю, яка в процесі оцінювального 

судового пізнання підлягає якісно-кількісній оцінці (вимірюванню). 

Основними варіантами співвідношення понять «інтерес» та «цінність» у 

правових позиціях Суду є такі: 

1) означені терміни вживаються ЄСПЛ як такі, що мають відмінне значення, 

однак без вказівки на характер їхнього зв’язку; 

2) Суд вказує на цінності (блага) як на підстави виникнення інтересів. При 

цьому зіставлення інтересів учасників справ виступає водночас зважуванням 

відповідних цінностей. 

4. З огляду на прецедентний характер практики ЄСПЛ та існування типових 

алгоритмів розгляду справ Судом методологічним підґрунтям для аналізу 

правових позицій ЄСПЛ можуть слугувати наступні пізнавальні операції: 

1) визначення у рішенні Суду правових аргументів та з’ясування їхньої ролі у 

мотивуванні рішення; 2) виявлення тих цінностей та інтересів, до захисту яких 

прагнуть учасники справи (на національному рівні й у Суді), і цінностей, охорону 

й захист яким надає ЄСПЛ; 3) характеристика способів здійсненого Судом 

балансування цінностей та інтересів, конфлікт між якими розв’язується у рішенні 

[353, с. 46]. 

5. Ідея досягнення стану гармонійної збалансованості різноспрямованих, а 

іноді й змістовно протилежних інтересів і цінностей права, що їх обстоюють 

учасники розглядуваних Судом справ, становить своєрідну квінтесенцію 

інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ. Правовим засобом, що упорядковує 

результати їхньої оцінки, оформлює їхнє зіставлення та узгодження у світлі 

конкретної ситуації, слугує принцип пропорційності.  
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Унаочнені вище підходи ЄСПЛ до балансування цінностей по окремих 

категоріях справ дають певні підстави констатувати, що у своїй практиці щодо 

захисту права на повагу до сімейного життя Суд надає пріоритетне значення 

індивідуальним потребам та інтересам людини. Це, своєю чергою, зумовлено вже 

самим призначенням Конвенції як елемента правозахисного механізму й, зокрема, 

суттю юридичних гарантій, закріплених статтею 8 ЄКПЛ. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ І ОБСЯГ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У 

ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  

З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

2.1 Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо змісту й 

обсягу права на повагу до сімейного життя 

 

2.1.1. Сімейне життя як об’єкт юридично значущої «поваги». Право на 

повагу до сімейного життя належить до невідчужуваних прав людини, 

зумовлених її біосоціальною природою. У такому формулюванні («the right to 

respect for family life») воно безпосередньо закріплене у ст. 8 Конвенції та у 

ст. 7 ХОПЄС [393]. Водночас слід звернути увагу на те, що у міжнародно-

правових документах універсального рівня – у Загальній декларації прав 

людини (далі –ЗДПЛ) (ст. 16) та Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права (далі – МПГПП) (ст. 23) – використано дещо відмінну 

термінологічну конструкцію: «право на створення сім’ї» («the right to found a 

family»). Співставлення наведених формулювань дозволяє стверджувати, що 

обсяг права, передбаченого приписами ст. 8 ЄКПЛ, є ширшим щодо тісно 

пов’язаного із ним права, зафіксованого у ЗДПЛ і МПГПП. Це дає підстави для 

висновку про розширення обсягу правових гарантій прав людини у сімейній сфері 

на регіональному (європейському) рівні, порівняно із всесвітніми гарантіями цих 

прав. Положення ЗДПЛ і МПГПП закладають міжнародно-правову основу прав 

людини у сфері сімейного життя, які розвиваються на національному рівні. 

Конструкція «право на повагу до сімейного життя» вміщена, зокрема, в 

конституціях низки європейських держав, у т. ч. в основних законах Угорщини 

(ст. 5), Македонії (ст. 25), Бельгії (ст. 22), Ісландії (ст. 71), Кіпру (ст. 15), Мальти 

(ст. 32), Монако (ст. 22) та Швейцарії (ст. 13). При цьому в Конституції Кіпру 

використано конструкцію «право користуватись повагою [курсив наш – М. С.] до 

свого приватного й сімейного життя». Згідно з конституціями Македонії (ст. 25), 
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Боснії і Герцеговини (ст. 2) «гарантується повага й недоторканність [курсив 

наш – М. С.] приватного та сімейного життя». 

Поза тим, у конституціях деяких зарубіжних держав містяться й інші 

текстуальні формулювання. Наприклад, в конституції Естонії (ст. 26) зафіксоване 

«право на недоторканність сімейного життя». В Конституції Судану (ст. 37) 

закріплено право кожного «не зазнавати втручання [курсив наш – М. С.] у 

приватне життя, сім’ю». «Право не зазнавати втручання в особисте і сімейне 

життя» передбачено також і в Основному Законі України (ст. 32). В основних 

законах Андорри (ст. 14), Болгарії (ст. 32), Вірменії (ст. 20), Чехії (ст. 10), 

Словаччини (ст. 19) вжито формулу «право на захист від незаконного 

(або «необґрунтованого» [курсив наш – М. С.]) втручання у сімейне життя».  

 Без сумнівну, реальний зміст усіх згаданих вище норм встановлюється в 

юридичній практиці їхнього тлумачення й застосування. Однак вже навіть саме 

порівняння наведених конституційних формул дозволяє стверджувати, що 

формула «право на повагу до сімейного життя» потенційно ширша за обсягом від 

інших формулювань невід’ємних прав людини у сфері сімейного життя, оскільки 

поняття «поваги» охоплює найрізноманітніші дії та утримання від дій, пов’язані із 

забезпеченням «сімейних» інтересів і цінностей людини, зокрема й процесуальні 

й матеріальні можливості захисту її сімейного життя. 

Формальне юридичне закріплення розглядуваного права (як національне, 

так і міжнародно-правове) є формою офіційного визнання значущості тих 

соціальних цінностей та інтересів, які опосередковуються за допомогою 

легітимних можливостей поведінки людини у сфері сімейного життя. У цьому 

зв’язку саме сім’я та сімейне життя виступають базовими об’єктами правової 

охорони, окреслення змісту й смислових меж яких має визначальне значення для 

розкриття особливостей інтерпретації права людини, передбаченого у ст. 8 ЄКПЛ 

й у практиці Суду із застосування її приписів. 

Оскільки одним із важливих питань, що неодмінно виникають при 

застосуванні Судом положень згаданої норми Конвенції, є питання про юридичну 

кваліфікацію обставин справи як таких, що утворюють «сімейне життя» 
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заявників, аналізу правових позицій ЄСПЛ щодо права на повагу до сімейного 

життя має передувати з’ясування взаємозв’язку «поваги до сімейного життя» із 

«сімейним життям». Видається також прикметним, що у практиці Суду, в якій не 

міститься чіткого дефініювання поняття сімейного життя, зустрічаються дві 

термінологічні конструкції: «право на сімейне життя» (Hämäläinen v Finland (§ 34) 

[211]) та «право на повагу до сімейного життя» (X v. Latvia (§ 119) [323]). 

Уточнення співвідношення обох згаданих прав потребує виявлення тих критеріїв, 

на підставі яких у рішеннях Суду визначається належність міжособистісних 

відносин до сімейних, до таких, що становлять «сімейне життя». Для цього, у 

свою чергу, доцільно оглянути існуючі методологічні підходи до інтерпретації 

поняття сім’ї. 

У сучасній юриспруденції відсутнє загальноприйняте розуміння поняття 

«сім’я». Для розробок українських правознавців характерне, радше, приділення 

уваги окремим сутнісним характеристикам означеного поняття, виходячи, 

головно, із дослідницьких цілей його застосування. Наприклад, представниками 

науки сімейного права нерідко фіксувались розбіжності між значеннями, які 

вкладають у поняття «сім’я» ті чи інші галузі законодавства (цивільне, житлове, 

трудове право і т. д.) та юридичної науки [88, с. 9-10; 334, с. 7-8; 347, с. 58-59].  

В той же час слід зважити на те, що згаданий термін поки не набув 

усталеного значення також і в суспільних науках та законодавстві зарубіжних 

держав [104, с. 18; 87, с. 7; 27, с. 50]. Дискусії, що точаться навколо питання 

сутності сім’ї, значною мірою зумовлені пануванням плюралізму цінностей та 

розмаїттям форм суспільної моральності (О. В. Беляєва), яка об’єктивується в 

релігії, звичаях, традиціях соціумів різного типу. Цінності й інтереси сімейного 

життя при цьому одержують специфічний соціокультурний зміст. На цьому тлі, 

як видається, потребують подальшої теоретико-методологічної розробки питання, 

пов’язані з віднайденням уніфікованих підходів до розуміння розглядуваної 

категорії, – передусім з огляду на різнорідність сучасних моральних норм, 

цінностей, потреб та інтересів, що склались у сфері сімейних відносин у 

суспільствах в окремих державах.  



99 
 

  

В осмислення запропонованої проблематики вагомий внесок здійснили такі 

знані філософи минулого, як Аристотель, Платон, Августин Аврелій, Фома 

Аквінський, І. Кант, Г. Геґель, Дж. Лок, Т. Гоббс та ін. [71; 416]. Дослідженням 

історії зародження й еволюції сімейно-подружніх типів відносин займались, 

зокрема, Л. Морган, М. Ковалевський, Ф. Енґельс [407]. Соціологічне та 

соціально-психологічне розуміння сім’ї розкрите у працях М. Вебера, 

Е. Дюркгейма, У. Гуда, Н. Смелзера, К. Юнга, А. Карлсона та ін. [59; 72]. Правові 

аспекти функціонування згаданого інституту висвітлені у роботах вітчизняних 

учених [60; 88; 89; 107; 333; 334; 345; 346; 347]. Попри зазначене слід, однак, 

констатувати, що в українському загальнотеоретичному правознавстві дотепер не 

здійснювалось спроб осмислення інституту сім’ї як особливої соціально-правової 

форми реалізації низки основоположних цінностей та інтересів людини, як форми 

здійснення її фундаментального права на сімейне життя.  

Прийнявши до уваги наведені обставини, звернення до соціолого-правових 

та аксіолого-правових аспектів означеної проблематики становить як 

теоретичний, так і практичний інтерес. Відтак метою цього підрозділу є спроба 

узагальнити існуючі концепції сім`ї, аби уточнити смислове значення згаданого 

поняття у практиці Суду у зв’язку із засадничими соціальними інтересами й 

цінностями, які є панівними в суспільствах країн-членів Ради Європи. 

Звернімось до з’ясування особливостей поняття «сім’я» з точки зору 

соціологічного, формально-юридичного та аксіолого-деонтологічного підходів. 

Головним критерієм, покладеним в основу їхнього розмежування, виступають 

домінуючі пізнавальні стратегії й способи інтерпретації смислу тих відносин, які 

вважаються сімейними: опис існуючої соціальної реальності у соціологічному 

підході, юридико-нормативних ознак сім’ї – у формально-юридичному та 

моделювання бажаних (з етичного чи релігійного погляду) ознак сім’ї в етико-

деонтологічному підході. 

Видається необхідним розпочати із визначення сутності цієї категорії в 

рамках соціологічного підходу. Передусім здійснимо короткий огляд історії 

розвитку уявлень про «сім’ю» із соціологічних позицій. 
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Витоки соціологічних підходів до аналізу сім’ї у спільнотах, де домінували 

традиційні способи мислення, сягають доби античності. У Давній Греції шлюбно-

сімейні відносини «суворо контролювались державою, фактично життя людей не 

ділилося на приватне і публічне, а було [...] усуспільненим», що є властивим для 

соціумів традиційного типу [405, с. 94]. З-поміж чинників-детермінант, які 

зумовлювали тогочасні способи суспільної регуляції сімейних відносин, 

виокремлюють державний лад, економічні відносини, релігійні вірування, 

структуру суспільства тощо (Аристотель). 

Прикметною віхою у формуванні нового трактування сутності сім’ї стала 

культурно-історична епоха Середніх віків. Хоча сім’я у цей період залишається 

патріархальною [32, с. 162], а кровноспоріднені відносини − визначальними 

[32, с. 10], поступово зростає питома вага внутрішньо-сімейних зв’язків. Так, 

згідно з поглядами Фоми Аквінського, характерними ознаками сім’ї є любов та 

дружба між чоловіком й жінкою, побудована на засадах рівноправності, а також 

спільність їхнього життя, пов’язаність шлюбними узами та їхня нерозривність 

[416, с. 62-69]. Особливістю доктринальних підходів цього періоду був їхній 

тісний зв’язок з християнською релігією: значущість сім’ї усвідомлювалась, 

головно, з позицій духовно-моральних цінностей та релігійних уявлень, 

постульованих іудейсько-християнською доктриною.  

Наступним етапом, який позначає секуляризоване і десакралізоване 

розуміння сутності шлюбно-сімейних відносин, є епоха Нового часу. Тут слід 

згадати Т. Гоббса, котрий розглядав усі існуючі соціальні конструкції, зокрема і 

сім’ю, крізь призму суспільно-договірної теорії, що детермінувалось 

особливостями культурно-історичної динаміки новочасного періоду.  

В умовах індустріалізації і розвитку промислового виробництва «коло 

функцій сім’ї поступово звужується, змінюється їхнє співвідношення»; «на 

передній план виходить накопичення власності, споживання, організація 

спільного побуту», а окремі функції почасти або ж повністю переходять до інших, 

спеціалізованих інститутів (навчальних закладів, сфери обслуговування) 

[344, с. 8-9]. У той час виникає концепція, що доводить взаємозалежність сім’ї та 
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власності. Вона була започаткована одним з основоположників марксистської 

теорії Ф. Енґельсом. Серед визначальних ознак моногамної сім’ї Ф. Енґельс 

виділяє, зокрема, її історично-змінний характер, панування чоловіка над іншими 

родичами, міцність шлюбних зв’язків, а також народження дітей, які згодом 

мають вступити у володіння батьківським майном [407, с. 65].  

 Завершимо цю частину викладу позицією видатного представника 

соціології Е. Дюркгейма. Він вважав, що сім’ю, як і будь-який інший соціальний 

інститут, належить розглядати науково, оперуючи певною системою термінів, що 

розкривається через перелік істотних ознак таких інститутів. «Всередині 

суспільств існують окремі невеликі спільноти [...], утворені з осіб, які пов’язані 

між собою юридичними узами і [...] кровною спорідненістю» [59, с. 28].  

Як засвідчує наведене, в історії під впливом соціальних та економічних 

трансформацій відбувається своєрідна модернізація уявлень про сім’ю і 

відповідних морально-релігійних норм. Кожна історична епоха продукувала 

власне смислове навантаження цього терміну, об’єктивно зумовлене специфічним 

набором потреб, інтересів та аксіологічних орієнтацій людей у конкретних 

соціокультурних умовах.  

Звернемося до особливостей розуміння явища сім’ї й трактування цього 

поняття сучасними дослідниками. 

Інтерпретації сім’ї в соціологічному аспекті можна відшукати, зокрема, у 

працях окремих представників юридичної науки. Так, сім’я розглядається як 

«союз осіб, які спільно проживають, пов’язані шлюбними, родинними або іншими 

зв’язками, мають взаємні інтереси, піклуються один про одного» [334, с. 6]; 

спільне життя членів сім’ї характеризується взаємною моральною та 

матеріальною підтримкою й спільним вихованням одне одного, а насамперед 

підростаючого покоління [107, с. 12; 27, с. 50-51].  

Поряд із поняттям «сім’я» науковцями іноді вживається й поняття 

«родина». Обидва поняття не слід ототожнювати. Сім’я слугує базисом для 

виникнення родинних відносин, заснованих як на кровному спорідненні (напр., 

між батьками і дітьми), так і на свояцтві (між подружжям). Так, до родичів можна 
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відносити осіб, які пов’язані кровними зв’язками, однак не є членами однієї сім’ї. 

Тут може йтися, наприклад, про дітей, що перебувають у кровному спорідненні зі 

своїми батьками, але при цьому утворили власні сім’ї, проживають окремо від 

батьків та ведуть окреме власне господарство. Загалом під родиною слід розуміти 

спільноту людей, об’єднаних на основі кровних та подружніх зв’язків. Така 

спільнота може складатись із чоловіка, дружини та дітей, які ведуть спільне 

життя, а також батьків, інших кровних родичів, які спільно не проживають 

[334, с. 10]. Саме ознака спільного проживання і ведення спільного господарства 

відрізняє зміст поняття «сім’я» від поняття «родина».  

Загалом різні дефініції поняття «сім’я» в основному містять вказівку на 

сукупність специфічних ознак, які слугують основою для позначення 

традиційних, а також низки сучасних нетрадиційних моделей сімейних відносин, 

таких як конкубінат, одностатеві сім’ї, свідомо бездітні сімейні союзи тощо. До 

переліку згаданих ознак належать: наявність шлюбних взаємин або кровного 

споріднення, спільне проживання, спільна господарсько-побутова діяльність, 

спільний бюджет, взаємні інтереси й потреби, моральна відповідальність членів 

сім’ї, морально-психологічна взаємодія, народження дітей та забезпечення 

їхнього духовного та фізичного розвитку [88, с. 6; 87, с. 50-51].  

Мабуть доречним буде погодитись із думкою відомого американського 

соціолога Р. Інґлегарта, який вважає, що зміни усталених поглядів на сім’ю 

зумовлені, зокрема, «зрушенням від традиційних до світсько-раціоналістичних 

цінностей і цінностей самовираження» (свободи, самоактуалізації, особистої 

незалежності) [70, с. 39, 53]. «В рамках традиційних культур засуджується будь-

яка поведінка, що сприймається як загроза відтворенню та вихованню дітей у 

сім’ї» (а особливо гомосексуальність, розлучення, аборт) [70, с. 20]; «робиться 

наголос на релігії, абсолютних стандартах, традиційних сімейних цінностях [...], 

соціальному підпорядкуванні». Тим часом прибічники ліберальної ідеології і так 

звані «секуляристи» надають перевагу відмінним типам соціальних цінностей 

[70, с. 53].  
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Й справді, сьогодні стан моральної релятивізації ціннісної свідомості 

поступово приводить до послаблення дихотомізації чоловічих й жіночих ролей та 

змін у структурі гендерних відносин у бік від ієрархічності до егалітарності, а 

також до збільшення толерантності до різних форм поведінки у сфері статевої 

моралі [80, с. 34]. В останні кілька десятиліть, наприклад, спостерігається 

формування так званого «подружнього» (С. І. Голод) типу сім’ї, у межах якого 

«створюються умови для самореалізації кожного індивіда» [33, с. 179]; базовими 

сімейними цінностями стають інтимність, а також подружня (морально-емоційна) 

автономія. Остання «відкриває широкі можливості реалізувати як психологічні, 

так і евдемонічні потреби чоловіків і жінок через різноманіття сімейних моделей, 

ба навіть не лише моногамних» [33, с. 181-182].  

Як видається, актуалізація згаданих вище та низки інших особистісних і 

соціальних благ, що знаходять своє втілення у відповідних соціально-

поведінкових зразках, викликала появу різного роду напрямів розвитку форм 

сучасної сім’ї, які, природно, глибоко трансформували її структуру та 

продовжують змінювати її значення. В основі цих змін лежить загальна тенденція 

щодо зміщення ціннісних орієнтирів, осердям яких стає не сім’я, а індивід. Це 

спонукає, мабуть, погодитися з тим, що сьогочасне розуміння сім’ї, зважаючи на 

зростання питомої ваги індивідуально-психологічних цінностей, потреб та 

відповідних інтересів (у самореалізації, індивідуальній автономії), не може 

обійтись без врахування новітніх орієнтацій у розвитку сімейних відносин.  

З огляду на мету пропонованого дослідження особливий інтерес становить 

розгляд використання соціологічного підходу до розуміння сутності сім’ї у 

правових позиціях ЄСПЛ. Застосування названого підходу Судом при з’ясуванні 

змістовно-смислового наповнення згаданого явища виразно простежується в 

низці його прецедентних рішень. Осмислення положень цих рішень дозволяє 

стверджувати, що під час вивчення обставин тієї чи іншої справи ЄСПЛ звертає 

особливу увагу на зміни у розвитку соціокультурних моделей подружньо-

сімейного життя у відповідних державах. Як наслідок, поняття «сім’я» у практиці 
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Суду наповнюється відносно визначеним смислом, хоча при цьому й не 

піддається вичерпному дефініюванню.  

Передусім важливо звернути увагу на те, що Суд здебільшого 

послуговується терміном «сімейне життя», який безпосередньо пов’язаний з 

поняттям «сім’я». 

Для сім’ї як суспільного явища й соціального інституту, у розумінні ЄСПЛ, 

є характерними кілька особливостей, які можуть бути представлені сукупністю 

наступних ознак.  

По-перше, поняття «сім’я» у практиці Суду «не зводиться лише до відносин 

між подружжям» і може охоплювати й інші зв’язки, що існують між особами de 

facto. Зрозуміло, в очах авторів Конвенції 1950 року вказаним поняттям 

охоплювалось головно (якщо не виключно) життя одружених пар [108, с. 362]. 

Така позиція підкріплювалась і тодішньою практикою ЄСПЛ (Abdulaziz, Cabales 

and Balkandali v. United Kingdom (1985) [147], Berrehab v. Netherlands (1988) 

[159]). Попри це, Суд неодноразово підтверджував підхід, згідно із яким поняття 

«сімейне життя» не обмежується виключно відносинами, заснованими на шлюбі, і 

може включати також інші «фактичні сімейні зв’язки, коли сторони спільно 

живуть поза шлюбом» (Johnston and others v. Ireland, § 56 (1986) [222], Keegan v. 

Ireland, § 44 (1994) [227], Kroon v. Netherlands, § 30 (1994) [234], Elsholz v. 

Germany, § 43 (2000) [191], Zaunegger v. Germany, § 37 (2009) [326]).  

По-друге, іноді Суд визнає відносини сімейними, зважаючи на певні 

обставини, як-от: чи живе пара разом і упродовж якого часу, чи ці особи 

продемонстрували свою відданість один одному тим, що мають спільних дітей 

(X., Y. and Z. v. United Kingdom [324]). Як свідчить практика ЄСПЛ, спільне 

проживання, зазвичай, є важливою умовою для визнання існування між особами 

сімейного життя. Втім, у деяких випадках для підтвердження наявності сімейних 

зв’язків ця обставина виявляється не обов’язковою, оскільки інші чинники також 

можуть вказувати, що відносини мають достатню постійність, аби створити de 

facto «сімейні зв’язки» (Boughanemi v. France (1996) [163], Uner v. Netherlands 

(2006) [314]).  
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У справі Berrehab v. Netherlands Суд зазначає, що сімейне життя не завжди 

припиняється в разі завершення відносин між подружжям, зважаючи на те, що 

батьки повинні мати можливість і надалі підтримувати відносини зі своїми дітьми 

[159]. Адже «зв’язок, який виникає вже з моменту народження і в силу самого 

факту народження між дитиною та її батьками, становить сімейне життя» (Ahmut 

v. Netherlands, § 60 [148], Gul v. Switzerland, § 32 [207]). При цьому подальші події 

розірвати його не можуть. Відтак, сімейне життя між біологічними батьками й 

дитиною не припиняється і тоді, коли дитина передається на виховання (Johansen 

v. Norway, § 52 [221]) або якщо батьки розлучаються (Mustafa and Armağan Akіn v. 

Turkey, § 19 [259]).  

Подібна лінія аргументації використовується у вже згаданій справі 

X., Y. and Z. v. United Kingdom (1997) [324]. Тут Суд висловлює думку про те, що 

відносини між трансгендером-чоловіком і його дитиною, що народилася у 

результаті штучного запліднення від донора, становили сімейне життя (§ 37). 

Вочевидь за подібних обставин наявність або відсутність «сім’ї» по суті є 

питанням факту, в основі якого лежать «існуючі на практиці тісні особисті 

відносини» (K. and T. v. Finland, § 150 (2000) [223]).  

Особливу увагу ЄСПЛ звертає на тривалість сімейних відносин. Як приклад 

наведемо справу Zaunegger v. Germany (2009), у якій п. Х. Цаунеггер – батько 

позашлюбної дитини, − оскаржував відмову національних судів задовольнити 

вимогу про спільну опіку над донькою без згоди її матері. Визнаючи відносини 

батька й дочки сімейними, Суд взяв до уваги вагоме значення, яке відігравав 

заявник у вихованні дитини, зокрема той факт, що він проживав із донькою 

більше п’яти років. А згодом, навіть після того, як відносини пари припинились, 

активно спілкувався із дитиною та продовжував забезпечувати її щоденні потреби 

[326].  

Крім того, Суд може визнавати існування «сімейного життя» між сім’єю, 

що прийняла на виховання дитину, та прийомною дитиною, – «з урахуванням 

часу, проведеного разом, характеру їхніх відносин та ролі, яку виконують 

прийомні батьки стосовно такої дитини» (Moretti and Benedetti v. Italy, §§ 48-52 
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[256]). Так, відносини між прийомними батьками та дитиною, які проживали 

разом упродовж багатьох місяців, становили сімейне життя у розумінні ст. 8, 

попри відсутність біологічних відносин між ними. За цих обставин Суд брав до 

уваги той факт, що між означеними особами виникав тісний емоційний зв’язок, 

подібний до того, що існує між біологічними батьками та дітьми, а також те, що 

прийомні батьки поводилися в усіх відношеннях як батьки дитини (Nazarenko v. 

Russia [260]).  

Сімейне життя охоплює також широке коло батьківських прав і обов’язків у 

сфері догляду за неповнолітніми дітьми, оскільки «здійснення батьківських прав є 

основним елементом сімейного життя» (Nielsen v. Denmark, § 61 [263]). 

Особливості динаміки соціологічного правопізнавального підходу 

демонструє зміна ставлення ЄСПЛ до такого виду партнерських відносин, як 

одностатева сім’я (Schalk and Kopf v. Austria [297], Gas and Dubois v. France [200], 

Х. v. Austria [322])1.  

Попередньо узагальнюючи ознаки поняття «сім’я» у правових позиціях 

ЄСПЛ, резюмуємо наступне. 

У використовуваному Судом соціологічному підході до поняття «сім’я» 

зміст останнього визначається в безпосередній залежності від соціокультурного 

контексту. Адже ЄСПЛ, надаючи юридичного значення тим чи іншим видам сім’ї 

(біологічній − утворена на підставі шлюбу, кровного споріднення, що має в основі 

біологічний зв’язок між членами сім’ї; позашлюбній − створюється на ґрунті 

кровного споріднення, усиновлення, члени такої сім’ї не перебувають у шлюбних 

відносинах; прийомній − створюється на підставі добровільного рішення сім’ї чи 

окремої особи взяти на виховання дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського 

піклування; одностатевій − утворена на основі шлюбу (або цивільного 

партнерства) чи фактичних відносин двох осіб однієї статі, усиновлення ними 

дітей), бере до уваги реальні соціальні відносини, враховує історичні, релігійні, 

культурні та інші чинники. Визначаючи ознаки сім’ї, Суд зважає на специфіку 

соціальних потреб в державі-учасниці Конвенції, які упродовж недавнього часу 

                                                           
1 Докладний аналіз правових позицій Суду із цього питання буде здійснений у Розділі 3. 
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під впливом різного роду перетворень (індивідуалізації праці, розвитку галузі 

біотехнологій тощо) істотно змінилися. Так, у багатьох державах Європи 

відбулася еволюція соціальних і встановлених державою норм (зокрема, щодо 

офіційного визнання сімейними відносин осіб однієї статі), поширення й 

укорінення у масовій суспільній свідомості ліберальних ціннісних орієнтацій 

(особистої свободи, примату індивідуальних прав людини, загальної рівності, 

ціннісного плюралізму), що знаходять вираження у фактично практикованих 

взірцях шлюбно-сімейної поведінки. Відтак при визначенні наявності «сімейних» 

зв’язків Суд враховує головно культурно зумовлені соціально-змістовні та 

психологічно-емоційні аспекти міжособистісних відносин [354, с. 198].  

Звернемося до інтерпретацій поняття «сім’я» з позицій формально-

юридичного підходу. У національному законодавстві сім’я здебільшого 

тлумачиться як спільнота, члени якої взаємно пов’язані правами та обов’язками, 

що випливають із соціальних фактів шлюбу, кровного споріднення, усиновлення 

або іншої форми прийняття дітей на виховання [334, с. 6; 345, с. 36; 107, с. 13; 

89, с. 8; 122; 348]. Звичайно виникнення правовідносин у сфері сімейного життя 

законодавство певним чином пов’язує із укладенням шлюбу. При цьому 

юридичного значення набуває виключно шлюб, зареєстрований органами 

державної влади. Загалом шлюб розглядається як правоутворюючий юридичний 

факт, як найбільш типова (хоча й не єдина і не виключна) підстава виникнення 

сім’ї і сімейних відносин, що породжує у суб’єктів, які його укладають, взаємні 

права та обов’язки.  

Згідно із ст. 51 Конституції України та ст. 5 Сімейного Кодексу України  

(далі − СКУ) «держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, 

забезпечує охорону прав матері та батька, створює умови для зміцнення сім’ї» 

[348]. Цими законодавчими положеннями констатується, зокрема, те, що «сім’я є 

природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, 

культурного, соціального розвитку дитини».  

Чи не вперше спробу сформулювати дефініцію поняття «сім’я» було 

здійснено у Законі України «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26 квітня 
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2001 року. Відповідно до цього Закону сім’ю охарактеризовано як «природне 

середовище для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, 

соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення, що несе 

відповідальність за створення належних умов для цього» (ст. 11) [122].  

Серед норм законодавства України, які стосуються охорони сімейного 

життя, чільне місце посідає ст. 3 СКУ [348]. Тут, подібно до Кодексу про шлюб та 

сім’ю УРСР, сім’я визнається первинним та основним осередком суспільства. 

Втім, у нормі цієї статті Кодексу нема традиційно сформульованої дефініції на 

зразок «сім’я – це ...». Натомість, сутність останньої розкрита через три її ознаки, 

котрі випливають із розуміння сім’ї як союзу двох чи більше осіб: спільне 

проживання; спільний побут; взаємні права та обов’язки [334, с. 8-9]. Згідно зі 

ст. 3 СКУ юридичними фактами, які зумовлюють виникнення сім’ї, можуть 

слугувати й «інші підстави», якщо тільки вони не суперечать вимогам закону і 

моральним засадам суспільства. З точки зору права людини на повагу до 

сімейного життя можна зауважити, що за певних умов під модель «інших» підстав 

може підпадати, зокрема, спільне життя осіб без офіційного укладення шлюбу.  

 Нерідко визначення розглядуваного поняття законодавець пов’язує із 

окресленням певного кола осіб, що належать до членів сім’ї. Однак, як звертає 

увагу З. В. Ромовська, у подібних випадках змішуються два нетотожних правових 

явища: поняття «сім’я» та перелік осіб, які за відповідними законами мають права 

члена сім’ї, − що, на погляд дослідниці, є хибним [334, с. 7].  

В різних галузях права України, а нерідко і в окремих нормативних актах в 

межах однієї галузі, коло членів сім’ї визначається по-різному. З огляду на це, 

наприклад, у рішенні Конституційного суду України від 3 червня 1999 року № 5-

рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») зазначено, що 

«поняття «член сім’ї» застосовується щодо осіб, які пов’язані кровними зв’язками 

або шлюбними відносинами. Діти є членами сім’ї незалежно від того, чи це діти 

будь-кого з подружжя, чи вони спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або 

поза ним». Крім того, членами сім’ї військовослужбовця, працівника міліції, 

особового складу державної пожежної охорони, згідно зі згаданим рішенням, 
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«можуть бути визнані й інші особи за умов постійного проживання разом і 

ведення ними спільного господарства (брати, сестри; зять, невістка; вітчим, 

мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші)» [331]. 

У контексті зазначеного показовою видається справа, в якій рішенням 

Личаківського районного суду м. Львова встановлюється коло членів багатодітної 

сім’ї. Позивачка, що мала на утриманні трьох неповнолітніх дітей (один від 

попереднього шлюбу і двоє від теперішнього), звернулася до суду, оскільки їй 

було відмовлено у видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї. 

Підставою такої відмови стало роз’яснення Міністерства юстиції України від 

5 травня 2010 року, згідно з яким сім’я не вважається багатодітною, якщо у ній 

виховуються діти від різних шлюбів [329]. В рішенні у справі суд, керуючись 

інтересами дитини, прирівняв правовий статус дітей, які виховуються в межах 

однієї сім’ї, хоча й були народжені у різних шлюбах. Зважаючи на це видається, 

що означений підхід до визначення кола осіб, які належать до багатодітної сім’ї, 

щодо відносин, які стосуються здійснення соціально-економічних прав людини, 

може бути поширено й на відносини чоловіка і жінки, які не перебувають у 

зареєстрованому шлюбі та проживають спільно разом зі своїми дітьми. 

Як вбачається з наведеного, сім’я виступає основною формою реалізації 

права людини на сімейне життя й, послуговуючись термінологією ст. 8 ЄКПЛ, 

права на повагу до сімейного життя. При цьому поведінка суб’єкта у сфері 

сімейного життя, що спрямована на задоволення особистих інтересів, повинна 

узгоджуватись із інтересами та потребами більшості суспільства. Тобто юридичні 

підстави організації сімейного життя, закріплені в ст. 3 СКУ та санкціоновані 

державою (такі, як шлюб, кровне споріднення, усиновлення), відкривають простір 

для охорони цінностей і втілення інтересів окремих членів сім’ї. Водночас 

вказівка на «інші підстави, не заборонені законом і такі, що не суперечать 

моральним засадам суспільства» призводить до певної правової невизначеності, 

оскільки вимагає додаткового доведення належності тих чи інших видів відносин 

до інституту сім’ї, яке зазвичай «відбувається шляхом встановлення сімейного 

статусу таких відносин компетентним органом (переважно судом)» [116, с. 27-28]. 
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Однак, на наш погляд, таку невизначеність не слід розцінювати негативно, позаяк 

наведене формулювання дозволяє врахувати зміни соціокультурного контексту й 

забезпечити необхідну гнучкість правового регулювання.  

Оскільки функціонування сім’ї та відносини між її членами «у 

цивілізованому суспільстві законодавчо фіксуються та регулюються статтями 

закону» [415, с. 253], спробуємо осмислити її сутність з позицій деяких 

міжнародних актів, а також з точки зору національного законодавства окремих 

європейських країн.    

Перші спроби закріпити значення інституту сім’ї у міжнародному праві 

були здійснені у ЗДПЛ, де в ст. 16 сім’ю названо «природним та основним 

осередком суспільства» [63]. Аналогічне положення міститься й у ст. 23 МПГПП 

та у ст. 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 

[105; 106]. У Преамбулі до Конвенції ООН про права дитини сім’ю визнано 

«основним осередком суспільства й природним середовищем для зростання і 

благополуччя всіх її членів і особливо дітей» [82]. Зауважимо, що окрім поняття 

«сім’я» у міжнародному праві існують ще два суміжних поняття – «сімейне 

оточення» та «сімейне життя» [16, с. 94]. Останнє закріплено, зокрема, у 

ст. 8 Конвенції (як об’єкт «поваги», право на яку визнається за кожним), а термін 

«сімейне оточення» зустрічається в Конвенції ООН про права дитини. У 

Преамбулі цього документу йдеться про те, що «дитині для повного і 

гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні». У 

ст. 20 зафіксовано, що «дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного 

оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися в 

такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надаються 

державою», а в ст. 22 зазначено, що «в тих випадках, коли батьки або інші члени 

сім’ї не можуть бути знайдені, цій дитині надається такий самий захист, як і будь-

якій іншій дитині, через якісь причини тимчасово або постійно позбавленій 

сімейного оточення...» [82]. 
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Позаяк норми міжнародного права не надають чіткої дефініції поняття 

«сім’я», зупинимо свою увагу на деяких положеннях сімейного законодавства 

зарубіжних країн.  

Варто наголосити, що німецький законодавець залишив відкритим питання 

про те, що саме слід розуміти під сім’єю. Німецьке цивільне уложення 

(далі − НЦУ) досить детально регламентує майнові аспекти сімейних відносин, а 

саме: майнові права та обов’язки подружжя, майнові відносини по договору тощо 

(ст.ст. 1363-1563). В той же час німецьке законодавство також звертає особливу 

увагу на принципи батьківської турботи (розділ 5 НЦУ), яка включає піклування 

про дитину та про її власність (ст. 1626) [43, с. 418].  

Визначення поняття «сім’я» відсутнє й у Цивільному кодексі Франції 

(далі – ЦКФ). Натомість, його нормами задекларовано, що подружжя спільно 

забезпечують духовний і матеріальний розвиток власної сім’ї; вживають заходів 

щодо виховання дітей і піклуються про їхнє майбутнє (ст. 213). Батьківські права, 

згідно з цим кодексом, є сукупністю управнень і обов’язків, які мають кінцеву 

мету – захист інтересів дитини. Вони надаються батьку та матері до повноліття чи 

визнання дитини повністю дієздатною для захисту її безпеки, здоров’я, 

моральності, для забезпечення її виховання і розвитку в умовах належної поваги 

до її особистості (ст. 371-1) [41, с. 176]. Дитина, зі свого боку, незалежно від віку, 

зобов’язана шанувати й поважати своїх батьків (ст. 371).  

В Австрійському цивільному уложенні (далі – АЦУ) під сім’єю розуміються 

«батьки з усіма нащадками» (ст. 40) [29, с. 7; 64, с. 1031]. 

Викладене підтверджує, що правові норми регламентують лише окремі, 

сформульовані в законі аспекти відносин, які виникають в сімейному середовищі 

(напр., питання її створення, існування, а також права та обов’язків членів сім’ї) 

[346, с. 31].  

У центрі уваги юридичного підходу опиняються законодавчо формалізовані 

ознаки розглядуваного явища, до яких належать: пов’язаність членів сім’ї 

кровними зв’язками або шлюбними відносинами; взаємні права та обов’язки; 
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наявність спільних або усиновлених дітей, народжених у шлюбі або поза ним; 

спільне проживання; спільний побут; ведення спільного господарства.  

Відтак, сім’єю у рамках підходу, що розглядається, можна вважати те 

явище, поняття (чи, радше, ознаки) якого законодавець закріпив у юридичних 

нормах. Додамо, що здійснене законодавцем офіційне визнання тієї чи іншої 

форми міжособистісних відносин сім’єю слугує формою забезпечення державою 

права людини на повагу до сімейного життя. При цьому коло обставин, які 

визнаються підставами для виникнення сім’ї, визначає зміст і межі зазначеного 

права людини. 

Врешті слід розглянути підхід, який може бути позначено як аксіолого-

деонтологічний. 

У рамках цього підходу поняття сім’ї пов’язується насамперед із певними 

уявленнями про належне або, інакше кажучи, постулюється деякий ідеальний 

варіант морально-релігійних практик, іноді нехтуючи при цьому фактичною 

соціально-економічною та культурно-історичною дійсністю [354, с. 197]. У такій 

площині сім’я розглядається як особлива спільнота людей, основою якої слугують 

духовні – моральні та/або релігійні – цінності. Зокрема, людина у сімейному 

середовищі усвідомлює власну гідність, формує особисті моральні переконання, 

отримує розуміння того, що таке добро, справедливість, набуває таких чеснот, як 

любов до ближнього, уважність, терпимість, відповідальність, толерантність, 

повага тощо [46-1, с. 113-116].  

Аксіологічний підхід до поняття «сім’я» закріплений, зокрема, в офіційних 

документах різних християнських конфесій та у працях сучасних богословів 

[19, с. 105; 78, с. 430; 73, с. 91]. Найбільш характерні в межах аксіолого-

деонтологічного підходу інтерпретації поняття «сім’я» містяться в християнських 

доктринах, зокрема у католицькій та православній [19, с. 105, 260; 73, с. 91-92; 

78, с. 430]. З позиції цих доктрин сім’я розглядається як боговстановлена та 

освячена церквою форма співжиття (така, що випливає зі шлюбу) батьків з їхніми 

дітьми [78, с. 430]. 
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Оскільки сім’я – це спільнота, зумовлена біосоціальним способом буття 

людини, видається слушним виділити таку її ознаку, як природність. Природність 

сім’ї означає, що її виникнення коріниться у біологічній сутності людської істоти 

та зумовлюється її природно-біологічною потребою у продовженні роду 

[354, с. 197]. Одначе ця, здавалося б, суто природнича ознака водночас виступає 

як певний соціально-економічний фактор, адже «відтворення життя є необхідним 

для існування як самої людини, так і усього суспільства» [42, с. 252]. 

Біологічні потреби людини, які реалізуються в сім’ї, набувають значення 

цінностей права і стають об’єктом правової охорони ЄКПЛ. 

Біологічними у правознавстві пропонується визнавати ті відносини, які 

виникають із кровного споріднення, тобто – родинності [107, с. 13]. Остання 

розглядається як «зв’язки між людьми, що ґрунтуються на походженні однієї 

особи від іншої чи кількох осіб від спільного пращура» [347, с. 32].  

Зауважимо, що окремі прецедентні рішення ЄСПЛ зачіпають питання 

визначення біологічного батьківства. Наприклад, в рішенні Kalacheva v. Russia 

заявниця оскаржувала відмову національних судів виявити факт походження її 

позашлюбної дитини від біологічного батька на підставі експертизи ДНК [224]. 

Дослідивши обставини справи, ЄСПЛ встановив, що на сьогодні аналіз ДНК 

вважається єдиним науковим методом точного встановлення батьківства 

конкретної дитини; відтак його доказова цінність істотно перевищує інші докази, 

пред’явлені сторонами для підтвердження або спростування близьких відносин 

між ними. Водночас, як зазначає суддя ЄСПЛ від України Г. Юдківська, «свого 

часу Суд відповів Паулі Маркс (справа Marckx v. Belgium), що для жінки 

визнання генетичного батька її дитини, крім фінансових і емоційних цілей, також 

може бути важливим з точки зору соціального образу жінки, її сімейної медичної 

історії хвороби та мережі переплетених прав біологічних матері, батька і дитини» 

[409].  

У цьому контексті становить інтерес рішення ЄСПЛ у справі Kroon v. 

Netherlands (1994) [234]. Згідно з її обставинами заявники перебували у 

фактичних шлюбних відносинах, але не проживали разом. У результаті розгляду 
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справи Суд постановив, що принцип «поваги сімейного життя» вимагає 

«превалювання біологічної та суспільної дійсності перед юридичною 

презумпцією» (§ 40) [234]. Ця важлива правова позиція була використана також у 

справі Znamenskaya v. Russia (§ 31) [327].  

Однак у справі Kroon v. Netherlands серед суддів ЄСПЛ мав місце конфлікт 

інтерпретацій поняття «сім’я». В окремій думці щодо справи суддя Морінелла 

акцентував увагу на тому, що в питаннях, таких як: шлюб, розлучення, філіація 

або усиновлення, важливого значення набувають існуючі релігійні, ідеологічні 

або традиційні уявлення про сім’ю в кожній соціальній спільноті. У даній справі 

більшість суддів встановила існування права у біологічного батька оскаржити 

презумпцію батьківства чоловіка матері дитини (тобто законно презюмованого 

батька), таким чином, віддаючи перевагу біологічним зв’язкам, а не гармонії у 

відносинах між подружжям і дитиною одного з них та єдності сім’ї або 

пріоритету інтересів дитини. Подібний висновок накладає на державу позитивні 

зобов’язання та, як вважає суддя Морінелла, є небезпечним узагальненням 

особливих обставин цієї справи. В багатьох державах визнається особлива 

цінність сім’ї, а також існує, наприклад, соціальне неприйняття адюльтеру і 

загальне уявлення про те, що єдність сімейного життя сприяє здоровому розвитку 

дитини. Тож у даному разі цей суддя визнає пріоритетним об’єктом правового 

захисту не приватні інтереси заявників, а суспільну мораль [234]. 

Проаналізувавши правові позиції ЄСПЛ, зауважуємо, що означений підхід, 

однак, не отримав послідовного розвитку у його практиці. Так, у 2004 році Суд 

висловив думку про те, що просте біологічне споріднення, не підкріплене якими-

небудь правовими або фактичними аргументами, що вказують на існування 

тісних особистих відносин між батьком і дитиною, не може вважатися достатнім 

для того, щоб на нього поширювалася дія гарантій ст. 8 щодо захисту права на 

повагу до сімейного життя (Lebbink v. Netherlands) [241]. Водночас Суд вказував, 

що «природні сімейні відносини не припиняються з огляду на те, що дитину взято 

під державне піклування» (Olsson v. Sweden, § 59 [271]). 
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Як видається, розглянуті приклади підтверджують, що аргументація деяких 

правових позицій ЄСПЛ щодо права на повагу до сімейного життя сформована на 

основі етико-деонтологічного розуміння. 

Узагальнюючи, слід констатувати, що розглянуті в цьому підрозділі підходи 

становлять свого роду граничні позиції при визначенні поняття «сім’я».  

З позицій формально-юридичного підходу увага приділяється зафіксованим 

у національному законодавстві та міжнародному праві офіційно визнаним 

ознакам поняття «сім’я». Відповідно до юридичного підходу законодавець 

здійснює владний вплив на потреби та інтереси членів сім’ї і на пов’язані з 

сімейними відносинами цінності, відкриваючи простір для реалізації одних із них 

і обмежуючи можливості здійснення інших. Юридико-нормативне закріплення 

загальних засад регулювання сімейних відносин відображає публічну, 

загальносоціальну значущість тих видів сімейних відносин, які підлягають 

правовій регламентації. 

Соціологічний підхід описує сім’ю як соціальний інститут та явище, що 

змінюється, зазнаючи впливів соціальних норм, цінностей, традицій та звичаїв. 

Культурна специфіка та суспільні погляди на сім’ю є визначальним фактором у 

формуванні відповідних потреб та інтересів окремих її членів. При цьому смисл 

поняття «сім’я» може трансформуватись зі зміною суспільних відносин і поглядів 

у конкретному соціокультурному середовищі. 

У свою чергу, етико-деонтологічний підхід осмислює сім’ю з погляду 

релігійно та етично фундованих цінностей та ідеалів, які іноді можуть 

відрізнятись або ж навіть перебувати у конфлікті з поширеними соціальними 

практиками та існуючими законодавчими положеннями. Це зумовлює принципові 

обмеження для використання етико-деонтологічного підходу в прагматично-

орієнтованих правових позиціях ЄСПЛ, залишаючи місце для нього передовсім в 

окремих думках суддів, які перебувають у меншості. Водночас, існування таких 

підходів пояснюється культурно-ціннісним плюралізмом, а також тим, що саме у 

сім’ї створюються умови для реалізації, зокрема, інтересів духовно-морального 

ґатунку, що часто не підлягають юридико-нормативному регулюванню.  
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При цьому Суд у зв’язку зі специфікою своєї діяльності (судова практика 

покликана регулювати передусім фактичні, реально існуючі, типові сімейні 

відносини) спирається переважно на соціологічні підходи до тлумачення цього 

поняття [354, с. 198-199]. 

2.1.2. Співвідношення права на повагу до сімейного життя і права на 

сімейне життя. Центральним, стрижневим елементом змісту права людини є її 

можливості діяти певним чином чи утримуватися від певних дій задля 

задоволення власних потреб та інтересів [53-1, с. 121]. З огляду на визнані в 

українській загальнотеоретичній доктрині положення зміст права на повагу до 

сімейного життя можна визначити як якісні ознаки, змістовні «характеристики 

тих можливостей людини», які «необхідні для задоволення потреб її існування й 

розвитку» [125, с. 17] у сімейній сфері.  

У свою чергу, поняттям обсягу права людини відображаються його кількісні 

показники. Відтак, обсяг права на повагу до сімейного життя розкривається «за 

допомогою певних одиниць виміру (наприклад, кількість можливих варіантів 

поведінки, кількість часу, кількість благ, розмір пільг та ін.)». При цьому 

«характер таких одиниць виміру зумовлюється, насамперед, змістом 

можливостей, які відображено відповідним правом, а також особливостями носіїв 

(суб’єктів) цього права та специфікою його об’єктів (тобто тих чи інших 

цінностей)» [53-1, с. 121]. 

Згідно з усталеним у загальнотеоретичному правознавстві розумінням 

змісту суб’єктивного юридичного права такі можливості передбачають: а) власну 

поведінку особи у згаданих сферах (зокрема, право проживати в сім’ї батьків; 

право на вихід з неї; право створити власну сім’ю; право обирати форму 

організації сімейного життя відповідно до особистих потреб та інтересів); 

б) право вимагати від інших суб’єктів, зокрема від держави, невтручання в 

означені сфери, тобто дотримання «негативних обов’язків» (право на 

недоторканність сімейного життя); в) право вимагати від держави дій із 

забезпечення безперешкодної реалізації вказаних можливостей, створення умов 

для їхнього здійснення, їхньої охорони, а також захисту у разі створення 
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перешкод у реалізації з боку суб’єктів приватного чи публічного права 

[126, с. 79].  

Конвенційне право на повагу до сімейного життя реалізується у відносинах 

із третіми особами й органами публічної влади. Це право передбачає визнання 

державою цінності конкретних сімейних відносин та дієве забезпечення «поваги» 

до них шляхом: а) активної поведінки (дії) публічної влади, спрямованої на 

забезпечення та захист сімейного життя особи; б) пасивної поведінки 

(невтручання) публічної влади в означені відносини. Отже, змістом права людини 

на повагу до сімейного життя є її можливості вимагати від органів державної 

влади поведінки, спрямованої на забезпечення її права на сімейне життя.  

Змістом права людини на сімейне життя є певні можливості поведінки 

людини у всіх сферах сімейного життя – репродуктивній, економічній, духовно-

емоційній, які реалізуються як її власними силами, так і за допомогою інших 

суб’єктів. Відмінність же між правом людини на сімейне життя та її правом на 

повагу до сімейного життя полягає також в об’єктах зазначених прав. Якщо 

об’єктом конвенційного права на сімейне життя виступає власне сімейне життя як 

таке, то, натомість, об’єктом права на повагу до сімейного життя виступає вже 

згадана «повага» у формі активної й пасивної поведінки органів і посадових осіб 

державної влади із забезпечення права людини на сімейне життя.  

При цьому конвенційне право людини на повагу до сімейного життя тісно 

пов’язано із закріпленим національним законодавством правом на сімейне життя, 

слугуючи міжнародно-правовим засобом, гарантією забезпечення останнього. 

Звернемо увагу, що в літературі «право на повагу до сімейного життя» 

зазвичай розглядається як таке, що разом із «правом на повагу до приватного 

життя» утворює єдине конвенційне право людини (В. О. Серьогін). Однак 

узагальнення правових позицій Суду за ст. 8 ЄКПЛ засвідчує зворотнє: «право на 

повагу до сімейного життя» в цілій низці випадків може набувати відносної 

самостійності. Підтвердження вказаному знаходимо, зокрема, у рішеннях 

Nazarenko v. Russia [260], Gorgulu v. Germany [203], Haase v. Germany [209], 

Ignaccolo-Zenide v. Romania [219], де Суд, відокремлюючи означені права, 
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констатує порушення виключно права на повагу до сімейного життя людини. 

Разом з тим трапляються випадки, коли ЄСПЛ визнає втручання лише у право на 

повагу до приватного життя (A, B and C v. Ireland [143], A. D. T. v. United 

Kingdom [144], Copland v. United Kingdom [179]). Відтак, наведене дає підстави 

розмежовувати два порівняно незалежні, хоча й тісно взаємопов’язані права, що 

можуть виступати самостійними об’єктами охорони за ст. 8 ЄКПЛ: право на 

повагу до приватного життя й право на повагу до сімейного життя. 

У зв’язку із застосуванням принципу домірності, на якому ґрунтується 

передбачене ст. 8 «право на повагу», ЄСПЛ вказав, що важливим аспектом цього 

принципу є позитивний обов’язок держави забезпечувати особі усі необхідні 

умови для ефективної реалізації її прав (Garnaga v. Ukraine [199]) [61, с. 88]. 

Значимість «позитивного аспекту» обов’язків особливо підкреслюється Судом у 

контексті гарантій згаданої статті, де часто може доходити до порушення, 

зокрема, інтересів та цінностей сімейної сфери іншими приватними суб’єктами «і 

де, у зв’язку з цим, держава має особливий обов’язок протидіяти такому стану 

речей» [76, с. 102].  

Показовим у цьому контексті видається рішення у справі Johnston and 

Others v. Ireland, в якому Суд встановив, що хоча головною метою ст. 8 є захист 

окремої особи від вторгнення з боку державних органів, реальна повага до 

сімейного життя може також передбачати й виконання позитивних обов’язків 

(див. також Yarushkevych v. Ukraine [378]) [222]. Тож важливим у цьому плані 

вбачається осмислення низки правових позицій Суду щодо позитивних 

обов’язків, які виникають у органів публічної влади при забезпеченні здійснення 

людиною права на повагу до сімейного життя.  

Як вказує Г. О. Христова, у найбільш загальному сенсі позитивні обов’язки 

розглядаються як такі, що мають своїм об’єктом «активні дії держави, спрямовані 

на забезпечення, захист та сприяння реалізації прав людини», тоді як негативні 

обов’язки, що «імпліцитно закладені в самому тексті Конвенції», скеровані, перш 

за все, на утримання від порушення цих прав [394, с. 200, 203]. Перші, по суті, 

вимагають від національних органів запроваджувати та застосовувати необхідні 
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заходи для гарантування прав людини, а точніше, вживати розумних та належних 

дій для їхнього захисту [394, с. 201]. Ідеться, зокрема, про запровадження 

державою «адекватних механізмів» відновлення порушених прав, інструментів 

компенсації збитків та шкоди, що можуть бути завдані особам у випадках їхніх 

обмежень тощо. Із цієї точки зору введені законодавцем засоби правового впливу 

мають забезпечувати справедливий баланс конкуруючих цінностей [61, с. 164].  

У свою чергу, розуміння позитивного обов’язку у практиці Суду залежить 

від різноманіття ситуацій, які виникають у державах-учасницях ЄКПЛ. При цьому 

ЄСПЛ наголошує, що «позитивні обов’язки не повинні бути інтерпретовані таким 

чином, щоб нав’язати органам влади нестерпний та обтяжуючий тягар» 

(Novoseletskiy v. Ukraine, § 70 [266]). 

Позаяк ст. 8 ЄКПЛ прямо не закріплює конкретного переліку позитивних 

обов’язків держави, впровадження яких саме у сфері сімейного життя є 

необхідним, спробуємо окреслити окремі із них з огляду на практику ЄСПЛ. 

Остання передбачає два основні типи обов’язків, що виникають в межах 

розглядуваної царини. Це, по-перше, обов’язок юридичного визнання сімейних 

зв’язків (Marckx v. Belgium [249], Kroon and others v. Netherlands [234]), а, по-

друге, − вимога діяти в інтересах збереження сім’ї (Christine Goodwin v. United 

Kingdom [176], Gaskin v. United Kingdom [201]) [359, с. 128].  

До концепції позитивних обов’язків в аспекті ст. 8 ЄСПЛ вперше звернувся 

у справі Marckx v. Belgium (1979) [249]. Судом було встановлено, що декларована 

у згаданій статті Конвенції необхідність поваги до сімейного життя передбачає, 

зокрема, встановлення між матір’ю і позашлюбною дитиною правового зв’язку, 

що виникає з біологічного (тобто юридичне підтвердження кровної спорідненості, 

що існує між ними). Згодом, у справі Kroon and others v. Netherlands Суд дійшов 

до висновку про те, що у разі «виявлення між біологічним батьком та дитиною 

відносин, які належать до сімейного життя, компетентні органи повинні якомога 

швидше сприяти створенню законних сімейних зв’язків» (англ. «legal family ties») 

між цими особами (§ 36) [234]. У цьому контексті на сьогодні доречно згадати і 

про позитивний обов’язок держави щодо вжиття заходів, спрямованих на 
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встановлення наявності «сімейного життя» між особами однієї статі. Так, у справі 

Oliari and others v. Italy Суд констатував, що влада повинна забезпечити сім’ям, 

члени яких є особами однієї статі, доступне правове підґрунтя для визнання і 

захисту їхнього союзу. Названі гарантії належать до першої категорії позитивних 

обов’язків [270].  

Друга група обов’язків держави найперше ґрунтується на вимозі, зверненій 

до держави, сприяти розвиткові й зміцненню сімейних відносин (Gaskin v. United 

Kingdom [201]). У справі Marckx v. Belgium Судом було встановлено, зокрема, 

наступне: «якщо держава у межах своєї внутрішньої правової системи визначає 

режим деяких сімейних відносин, наприклад між незаміжньою матір’ю і її 

дитиною, то вона має діяти таким чином, аби зацікавлені особи могли вести 

нормальне сімейне життя» (§ 31) [249]. У згаданому рішенні ЄСПЛ вперше було 

визначено також те, що ст. 8 не робить різниці між сім’ями із «законними» і 

«незаконними» дітьми. Подібне розмежування не відповідало б слову «кожен», і 

це підтверджується забороною, за ст. 14, на дискримінацію за ознакою 

народження при використанні прав і свобод, передбачених Конвенцією. Відтак, 

зазначає Суд, прагнучи підтримати традиційну сім’ю, «не слід вдаватися до 

застосування засобів, результатом яких, як у даному випадку, є завдання шкоди 

сім’ям з «незаконними» дітьми. Члени таких сімей також володіють гарантіями, 

передбаченими ст. 8, в тому ж обсязі, що й члени традиційних сімей» (§ 40) [249].  

Крім того, необхідність поваги до сімейного життя, декларована ст. 8, 

передбачає наявність законодавчих гарантій, які б дозволили новонародженій 

дитині влитися у сім’ю (Marckx v. Belgium [249], Kroon and Others v. Netherlands 

[234], Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg [321]). Суд встановлював, що 

«позитивний обов’язок держави за ст. 8 Конвенції включає в себе право батьків на 

доступ до засобів, що дають їм можливість возз’єднатися з їхніми дітьми, та 

обов’язок національних органів використовувати такі засоби». Проте «будь-який 

обов’язок застосовувати примус у цій сфері має обмежуватися, оскільки повинні 

враховуватися інтереси, права і свободи усіх причетних осіб» (Chabrowski v. 

Ukraine, § 105 [172]). При цьому важливо діяти в найкращих інтересах дитини: 
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«якщо контакти з одним із батьків можуть виявитися такими, що загрожують цим 

інтересам або порушують ці права, саме національні органи забезпечують 

справедливий баланс між ними» (Chabrowski v. Ukraine, § 105 [172]).  

На значущості позитивних обов’язків держави Суд наголошував у рішенні 

по справі Petrovic v. Austria, зазначивши, що хоча ст. 8 не зобов’язує органи влади 

надавати допомогу у формі оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, все ж 

сплата такої допомоги сприяє сімейному життю, «дозволяє державі виявити свою 

повагу до сімейного життя» (§ 29) [280; 337, с. 752].  

Окрім того, у справі Mustafa and Armagan Akin v. Turkey вказується, що 

«підтримання сімейних відносин між дітьми є надто важливою метою, щоб її 

можна було залишити на розсуд батьків» (§ 24) [259]. 

У сфері опіки та піклування право на повагу до сімейного життя передбачає 

обов’язок публічної влади вжити необхідних та достатніх заходів для 

возз’єднання біологічного батька і дитини (Gorgulu v. Germany [203]). Проте така 

вимога не є абсолютною, і при її реалізації держава повинна зважати на інтереси 

усіх зацікавлених осіб, а особливо на інтереси дітей (Ignaccolo-Zenide v. Romania 

[219]). Зокрема, держава має обов’язок до застосування опіки провести оцінку 

впливу запропонованої опіки на заявників і на їхніх дітей, так само як і визначити 

можливу альтернативу переданню дітей під державну опіку (K. and T. v. Finland 

[223]). 

Що ж до негативних обов’язків, на думку Суду, хоча у держави існує 

«позитивний обов’язок забезпечувати ефективний захист дітей», вона, тим не 

менш, «не може заходити настільки далеко, щоб не надавати батькам можливості 

зачати дитину, якщо вони цього прагнуть» (Dickson v. United Kingdom, § 79 

[182]).  

В іншому рішенні Суд звертає увагу на те, що хоча позитивний обов’язок 

сприяти існуванню сім’ї між батьками і дітьми зберігається у разі розлучення 

перших, в уряду існує й негативний обов’язок утримуватися від вжиття заходів, 

що викликають припинення сімейних відносин (Ciliz v. Netherlands [177]).  
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У контексті «як негативних, так і позитивних обов’язків держава повинна 

піклуватися про забезпечення справедливої рівноваги при вирішенні конфлікту 

інтересів особи і суспільства загалом, і в обох контекстах за державою визнається 

право застосування певного критерію оцінки» (Nuutinen v. Finland [268], Gul 

v. Switzerland [207], Ciliz v. Netherlands [177], Hokkanen v. Finland [216], Kearns v. 

France [226]).  

Визнання Судом відповідних позитивних обов’язків та розширення їхнього 

переліку безпосередньо впливає на зміст права людини на сімейне життя, з огляду 

на кореспондуючий характер зв’язку між обов’язками і правами у розглядуваних 

правовідносинах. 

Для більш чіткого з’ясування змісту права на повагу до сімейного життя 

людини необхідно визначити перелік тих можливостей, які можуть 

забезпечуватись цим правом. Їх можна згрупувати у кілька груп за характером 

зобов’язань, що виникають у держави, згідно з виокремленими вище сегментами 

сфери сімейного життя (див.: підрозділ 2.2):  

а) у репродуктивній сфері: 

- право вимагати від держави визнати сімейний зв’язок між 

біологічною матір’ю та її позашлюбною дитиною (Marckx v. Belgium [249]);  

- право вимагати від держави визнати сімейний зв’язок між матір’ю та 

всиновленою дитиною, який був юридично створений між ними на підставі 

рішення суду іноземної держави (Wagner і J.M.W.L v. Luxembourg [321], 

Negrepontis-Giannisis v. Greece [261]);  

- можливість оскаржити раніше встановлене батьківство 

(Phinikaridou v. Cyprus [281]);  

- право домагатися судового перегляду підстав надання батьківських 

прав (Olsson v. Sweden [271], Zaunegger v. Germany [326]); 

б) в економічній сфері:  

- можливість отримання матеріальної допомоги сім’ї (Fawsie v. Grece 

[196]); 

в) у сфері духовно-емоційного спілкування: 
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- можливість дитини влитися в сім’ю від моменту народження 

(Marckx v. Belgium [249]); 

- возз’єднання біологічного батька чи матері з дитиною 

(Gorgulu v. Germany [203]); 

- підтримання контакту з особою, яка піклувалася про дитину достатньо 

тривалий період часу, незалежно від наявності біологічного зв’язку між ними 

(Nazarenko v. Russia [260]); 

- підтримання сімейних відносин між дітьми (Mustafa and Armagan 

Akin v. Turkey [259]); 

- можливість вести нормальне сімейне життя (Marckx v. Belgium [249]); 

- можливість припинення окремих аспектів сімейних відносин, якщо це 

необхідно для захисту інших членів сім’ї (Airey v. Ireland [149]);  

- існування сімейного життя між батьками і дітьми після розлучення 

перших (Ciliz v. Netherlands [177]); 

- право вимагати від держави юридичного визнання одностатевих 

союзів (Oliari and others v. Italy [270]);  

- право засудженого вимагати від пенітенціарної адміністрації дозволу 

підтримувати відносини з близькими родичами (Messina v. Italy [253], 

Aliev v. Ukraine [153], Trosin v. Ukraine [312]). При цьому слід погодитись з тим, 

що певні забезпечувані державою заходи, спрямовані на контролювання контактів 

засудженого із зовнішнім світом, можуть бути необхідними і як такі не бути 

несумісними з Конвенцією (Aliev v. Ukraine [153]). 

Отже, означені соціальні цінності й інтереси, згідно з правовими позиціями 

Суду, для свого існування й збереження потребують активних забезпечувальних 

дій з боку держави. Такі дії, у свою чергу, теж становлять цінності, які є об’єктом 

прагнення заявників і які мають похідний характер від охоронюваних Конвенцією 

цінностей сімейного життя.  

Загалом же перелік тих можливостей, які можуть забезпечуватись правом на 

повагу до сімейного життя, не є сталим. Виявляючись у практиці ЄСПЛ, цей 

перелік постає продуктом постійної практичної оцінювальної діяльності Суду. 
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2.2. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо 

співвідношення права на повагу до сімейного життя  з правом на повагу до 

приватного життя 

 

2.2.1. Взаємозв’язок потреб, інтересів і цінностей «сімейного життя» та 

«приватного життя» у правових позиціях Європейського суду з прав людини. 

Загальна тенденція до автономізації та індивідуалізації людської життєдіяльності, 

яка простежується впродовж останніх кількох десятиліть у суспільствах Європи, 

зумовлює помітне підвищення значущості приватної та сімейної сфер життя 

людини.  

У цьому сенсі посилення впливу науково-технічного прогресу, 

запровадження інформаційних технологій, що спричинили появу потенційних 

загроз втручання у приватне та сімейне життя людини (напр., створення 

персональних ідентифікаторів; національних баз персональних, зокрема 

генетичних, даних; доступність технічних засобів, що здатні визначати 

місцезнаходження людини [340, с. 319, 345]), значною мірою зумовили зростаючу 

вимогу моральнісної поваги до множини потреб, інтересів і цінностей, які існують 

в межах означуваних сфер. Найбільш ефективним механізмом забезпечення такої 

поваги на регіональному рівні в рамках Ради Європи є правова охорона особистих 

та сімейних відносин, декларована нормою ст. 8 Конвенції. У зв’язку із тим, що 

положення означеної статті не дають вичерпного уявлення про зміст прав на 

повагу до приватного і до сімейного життя, інтерпретацію й переінтерпретацію 

останніх у світлі панівної суспільної моралі, яка постійно змінюється, 

«уточнюючи, доповнюючи чи відмежовуючи їх від суміжних прав та визначаючи 

межі сфер їхнього застосування», здійснює Суд [138, с. 206].  

Упродовж останніх років можна відзначити зростаючий інтерес до 

наукового осмислення проблем, безпосередньо дотичних до окреслених вище. 

Серед значного масиву праць варті особливої уваги публікації таких українських і 

зарубіжних вчених-юристів, як: Н. Г. Бєляєвої, М. С. Малеїна, І. В. Михайленко, 

І. Л. Петрухіна, В. О. Серьогіна, В. С. Сивухіна [10; 92; 103; 112; 340; 341; 342], в 
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яких ґрунтовно розроблені окремі теоретичні аспекти права на недоторканність 

приватного та сімейного життя людини. Проте, незважаючи на доволі помітний 

обсяг публікацій на цю тему, у дотеперішніх дослідженнях проблема теоретико-

орієнтованого порівняння, зіставлення приватної та сімейної сфер як двох 

невід’ємних царин людського буття фактично оминалась увагою.  

У рамках цього фрагменту дисертації намагатимемось показати, яким 

чином цінності приватного життя співвідносяться і взаємодіють із цінностями 

сімейного життя та стають тими благами, яким надається «конвенційна» правова 

охорона у світлі правотлумачної та правоінтерпретаційної практики ЄСПЛ.  

Спробуємо з’ясувати смисл названих понять, спираючись передусім на 

науковий доробок, напрацьований правознавцями України і близького зарубіжжя. 

Розробник концепції прайвесі в сучасній українській юриспруденції 

В. О. Серьогін під приватним життям розуміє «сферу життєдіяльності людини, що 

становить сукупність явищ, які характеризують існування і визначають розвиток 

людини як приватної (пересічної) особи, стосуються тільки її, не пов’язані з 

виконанням нею публічних функцій і вилучені з поля зору громадськості» 

[341, с. 374]. Інший автор – І. В. Михайленко у своєму дисертаційному 

дослідженні визначає приватне життя «як фізичну й духовну царину, яка 

формується й контролюється самою людиною і є вільною від зовнішнього 

втручання» [103, с. 15]. За словами російської дослідниці Н. Г. Беляєвої, приватне 

життя охоплює «ту область індивідуальної автономії, в якій люди прагнуть 

досягти самореалізації завдяки діям, що не стикаються зі свободою інших» [10].  

Відомий український теоретик права П. М. Рабінович, порушуючи 

проблему «вплетення» ознак публічності у, як видається, суто індивідуальні 

потреби людини, пропонує своє розуміння приватних інтересів. Останні, на думку 

вченого, «задовольняються передусім власними інтелектуальними (нефізичними) 

діями, операціями, [...] не проявляються назовні [...] (наприклад, виключно 

внутрішнє, духовне, необ’єктивовуване сповідування певної віри)», або ж 

забезпечуються «фізичними діями їх суб’єкта, але теж не є оприлюднюваними 

(скажімо, ведення інтимного щоденника, написання художнього твору лише для 
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задоволення особистих потреб [...])». Такі дії не набувають суспільного характеру, 

а відтак не можуть піддаватись державно-юридичному регулюванню й «контролю 

соціальними засобами» [131, с. 193].  

Поруч із терміном «приватне життя» деякі теоретики послуговуються 

терміном «особисте життя». При цьому обидва поняття здебільшого 

розглядаються як практично синонімічні [39, с. 22; 92, с. 153]. Поділяючи цю 

точки зору, у подальшому вказані поняття вживатимемо як такі, що мають 

однакове змістовно-смислове навантаження.  

Зважаючи на наведене, ми схиляємось до того, аби вбачати у приватному 

житті насамперед прихований від суспільства, до певної міри «втаємничений» бік 

людського буття, сферу усамітнення, яка існує поза межами відкритої і доступної 

іншим особам соціальної царини. Значимість цієї сфери полягає в тому, що саме у 

її межах відбувається піднесення цінностей індивідуальної свободи, гідності, 

моральної автономії, особистої суверенності, персонального духовного й 

інтелектуального розвитку, вільного вибору людини до їхнього найвищого рівня, 

до рангу смислозначущих, буттєвих цілей. Разом із тим, тільки за умови правової 

захищеності названих цінностей відкриваються можливості для ефективної 

реалізації останніх. Ця обставина зумовлює значення приватного життя як 

особливого об’єкта правової охорони і захисту [355, с. 77].  

Утвердження тих цінностей, що існують у межах приватного сегмента 

дійсності, законодавчо забезпечується передусім суб’єктивним юридичним 

правом кожної людини на особисте життя. Останнє трактується російським 

юристом І. Л. Петрухіним як певна сукупність гарантованих таким правом 

таємниць [112, с. 14]. У юридичній літературі таємницею, зазвичай, вважають 

сферу об’єктивної реальності, що прихована від нашого сприйняття [388, с. 5; 

3, с. 209, 257]. Таємницю особистого життя при цьому слід розуміти як «відомості 

конфіденційного характеру про різноманітні сторони індивідуальної 

життєдіяльності людини, розголошення яких завдає або може завдати їй шкоду» 

[369, с. 11].  
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Слушне застереження з цього приводу висловлює В. О. Серьогін, який 

вважає, що «зведення недоторканності приватного життя до певного набору 

таємниць призводить до необґрунтованого звуження змісту даного права» 

виключно до інформаційної приватності. Поза його межами в такому разі 

залишається ціла низка елементів, серед яких «право на усамітнення, 

територіальна приватність, статева свобода тощо» [340, с. 145]. У цьому сенсі 

таємниця особистого (приватного) життя є однією із засадничих цінностей, які 

належать до сфери приватного життя людини і виступають об’єктами правової 

охорони.  

Сказане вище, вважаємо, дозволяє стверджувати, що право на повагу до 

приватного життя є не лише одним із суб’єктивних прав, закріплених 

«конвенційними» нормами. Це, радше, певна моральнісна грань взаємин особи і 

суспільства, важливий елемент індивідуальної свободи людини [353, с. 51].  

Принагідно додамо, що, виражаючи і забезпечуючи потребу людини у 

приватному житті, право, проте, лише у найбільш загальних рисах впливає на 

характер особистих взаємовідносин. Тим часом відносини між людьми у 

приватній сфері визначаються в основному нормами моралі [112, с. 9]. Здавалося 

б, тут ідеться лише про панівну суспільну мораль як нормативно-регулятивну 

систему соціуму. Однак прикметним є те, що у приватній сфері людина формує 

також власну індивідуальну мораль (свідомо приймаючи певну частину існуючих 

у суспільстві переконань, тих чи інших поведінкових стандартів). 

Від приватного життя слід відрізняти сімейне життя. Останнє, на 

переконання російського теоретика права М. А. Воронкової, становить «тривалі, 

відносно стійкі, просторово зумовлені взаємовідносини між членами сім’ї на 

основі атракції і різних форм адикції, що здійснюють вплив на суспільне життя та 

основні елементи приватного життя, врегульовані правом», релігією й іншими 

соціальними нормами [28].  

 Інакше тлумачить поняття сімейного життя В. С. Сивухін. На його думку, 

воно становить «частину особистого життя, яка включає відносини між членами 

специфічної соціальної групи, що складається з осіб, які, як правило, проживають 



128 
 

  

разом, пов’язані спільним побутом, перебувають у психологічній або фінансовій 

залежності одне від одного, мають взаємні особисті немайнові і майнові права та 

обов’язки, що виникли на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а 

також на інших підставах, не заборонених законом, і таких, що не суперечать 

моральним засадам суспільства» [342, с. 5]. Як видається, у цьому разі автор 

фактично розкриває зміст поняття «сімейне життя» через юридичне розуміння 

категорії «сім’ї». Адже в науці сімейного права непоодинокими є випадки 

тлумачення сім’ї як «об’єднання осіб, що спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки, які виникають зі шлюбу, кровного 

споріднення, усиновлення та на інших підставах, не заборонених законом, і таких, 

що не суперечать моральним засадам суспільства» [60, с. 15; 334, с. 20]. 

Вважаємо, що таке трактування сімейного життя має сенс, позаяк обидва поняття 

є тісно пов’язаними і досить близькими за смислом.  

Із попередніх міркувань також можна вивести твердження, згідно з яким 

сімейне життя людини по суті зводиться до сукупності особистих та інших 

взаємовідносин майнового чи немайнового характеру. Звісно, якщо такий підхід 

видається слушним стосовно сімейної царини, то за цієї точки зору зі сфери 

приватного життя будуть безпідставно вилучені такі важливі прояви приватності, 

як, наприклад, можливість усамітнення, ведення особистих щоденників, 

листування тощо. Крім того сімейні відносини, як і будь-які інші, вочевидь 

передбачають наявність не менш як двох суб’єктів, тим часом приватне життя 

цього зовсім не передбачає [341, с. 310].  

Розмежовуючи, чим відрізняються приватне життя і сімейне життя, 

В. С. Сивухін твердить, що перше «безпосередньо стосується інтересів окремого 

індивіда», а друге – «інтересів кількох осіб, які утворюють сім’ю» [342, с. 5]. Таке 

міркування, однак, не може бути сприйняте в контексті практики ЄСПЛ. Згідно з 

думкою Суду, приватне життя, так само як і життя сімейне, може торкатись 

інтересів кількох індивідів (як-от приватне життя, яке існує між двома особами 

однієї статі (Modinos v. Cyprus [255], Mata Estevez v. Spain [371])) чи навіть 

соціальної групи (сюди може бути віднесений особливий спосіб життя, потреби 
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національних меншин (Chapman v. United Kingdom [173]), включати відчуття 

особою приналежності до певної групи, «самооцінку» її членів (Aksu v. Turkey 

[152]) тощо).  

Загалом же відмінності між значеннями категорій, які розглядаються, 

нівелювати не можна. Сутність цих відмінностей криється в тому, що сімейне 

життя охоплює цілу низку потреб, інтересів і цінностей права, смисловий зміст 

яких відрізняється від потреб, інтересів та цінностей власне приватної сфери. 

Ідеться, наприклад, про шлюбні чи кровноспоріднені відносини між членами 

сім’ї, побудовані на взаємній моральній відповідальності, спрямовані на взаємну 

підтримку, допомогу, народження й виховання дітей тощо. Інакше кажучи, тут 

неодмінно виникає момент активної соціальної (мікросоціальної) взаємодії.  

Поміж тим, попередньо викладене свідчить про соціально зумовлений 

смисловий зв’язок обох понять. Достатньо звернути увагу на те, що завдяки сім’ї 

відбувається особистісне становлення людини, формуються стереотипи її 

приватної поведінки, спосіб мислення, закладаються основні засади світогляду, а 

також здійснюється фізичне і, що найголовніше, духовне становлення, 

«відтворення» людини як особистості [120, с. 258]. Поряд із цим у сучасній сім’ї 

на передній план висуваються цінності індивідуалізму, незалежності, свободи 

особистісного вибору, особистих досягнень, самоактуалізації, самореалізації. 

Подружні відносини дедалі частіше постають «вищими» за батьківські, а в 

самому подружжі інтереси пари «підкорюються» інтересам індивіда. За таких 

обставин сімейне життя, насправді припускаючи певний ступінь приватності, 

виступає, з одного боку, важливим джерелом набуття людиною власної 

ідентичності, особистісного самоствердження кожного з членів у сім’ї, а з іншого, 

– слугує своєрідним укриттям, що за посередництвом цінностей приватного життя 

забезпечує захищеність особистих інтересів учасників сімейних відносин.  

Уточнивши певне вихідне розуміння засадничих понять, видається 

слушним звернутись до їхньої інтерпретації у рішеннях Суду. 

Насамперед слід наголосити, що гарантії поваги до приватного та сімейного 

життя поширюються на всіх людських індивідів. «Існування прав людини у сфері 
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приватного та сімейного життя, здебільшого, не залежить від об’єктивації цих 

прав у позитивному праві [...]. Ці права – властиві людині, насамперед, в силу її 

природи як людської істоти, якій від народження притаманний певний рівень 

антропної гідності». Проте, збагачення змісту реальних можливостей у сфері 

приватного та сімейного життя відбувається власне завдяки формально-

юридичній позитивізації певних людських потреб та інтересів [62, с. 26-27]. 

Приватне життя та сімейне життя, як відомо, підлягають правовій охороні 

за нормою ст. 8 Конвенції, однак «за умови, що відповідні відносини становлять 

соціальну цінність саме як «приватні» або «сімейні», й відтак можуть 

обґрунтовано претендувати на юридичне визнання такими» [138, с. 206].  

Зважаючи на те, що загалом інтереси та цінності розглядуваних сфер не 

мають експліцитно вираженого оформлення в ЄКПЛ, а є, так би мовити, 

«затіненими» у нормах згаданої статті, видається важливим їх виокремлення із 

загального контексту тих соціальних обставин, що виявляються достатньо 

вагомими для визнання Судом тих чи інших відносин приватним або сімейним 

життям.  

Виявляючи специфіку аспектів інтерпретації поняття «сімейне життя» в 

прецедентному праві Суду, спробуємо запропонувати деякі критерії 

виокремлення ключових груп інтересів й цінностей, що належать до його змісту. 

Зобразимо їх у вигляді вже згадуваних трьох суміжних сфер сімейного буття 

людини – репродуктивної, матеріально-економічної та царини духовно-

емоційного спілкування.  

При захисті потреб та інтересів такого ґатунку Суд надає значної ваги 

категорії цінностей, які були позначені як репродуктивні. Згідно з розумінням 

Суду, під поняття «сімейне життя» підпадає, зокрема, природний зв’язок, що 

виникає між батьками та дитиною з моменту її народження (Berrehab v. 

Netherlands [159]).  

До змісту права на повагу до сімейного життя ЄСПЛ з 2007 року відносить 

право сімейної пари на повагу до вибору: ставати чи не ставати батьками в 

генетичному розумінні (Dickson v. United Kingdom [182]), а з 2011 року – право 
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подружніх пар на зачаття дитини і на застосування медичних практик з цією 

метою, оскільки «подібний вибір є формою вираження сімейного і приватного 

життя» (S.H and Others v. Austria). Зауважимо, що у попередній практиці обидві 

можливості Суд визнавав виключно складовими змісту права на повагу до 

приватного життя (Evans v. United Kingdom [195])2.  

Не менш помітного значення у рішеннях ЄСПЛ здобувають потреби, 

інтереси й цінності матеріально-економічної сфери. Сюди можуть бути зараховані 

відносини матеріального характеру, які виникають між дітьми і батьками, між 

внуками і дідусями та бабусями з приводу успадкування майна (Marckx v. 

Belgium [249]). Крім того Суд постановляв, що надання матеріальної допомоги 

сім’ї дозволяє, зокрема, державі виявити повагу до сімейного життя (Fawsie v. 

Grece [196]).  

У розглядуваному аспекті особливого значення набуває правова охорона 

тих потреб, інтересів, цінностей, які належать до царини духовно-емоційного 

спілкування. Це, наприклад, «взаємне почуття втіхи батьків і дитини від того, що 

вони перебувають у товаристві одне одного, що становить фундаментальний 

елемент сімейного життя» (Eriksson v. Sweden, § 58 [194], Miroshnichenko v. 

Ukraine, § 1 [379], Akopyan v. Ukraine, § 108 [150], Manic v. Lithuania, § 99 [248]), 

їхнє право бути разом, що є основним чинником сімейного життя (Olsson v. 

Sweden [271]). Суд, як правило, вирішує питання про наявність сім’ї, оцінюючи 

близькість особистих відносин (зокрема, між біологічним батьком та його 

дитиною (K. and T. v. Finland [223])), інтимних та психоемоційних зв’язків між 

особами (напр., в одностатевому союзі (Х. v. Austria [322])), а також час, 

проведений разом, й характер таких відносин, їхню відповідність суспільним 

уявленням про соціальні ролі «матері», «батька» (напр., урахування ролі 

дорослого стосовно прийомної дитини (Moretti and Benedetti v. Italy [256])) тощо.  

До об’єктів правової охорони сфери духовно-емоційного спілкування 

належать й відносини між дитиною і близькими родичами, які можуть відігравати 

значну роль у сімейному житті (Price v. United Kingdom [285], Bronda v. Italy 

                                                           
2 Детальніше про це йтиметься в Розділі 3. 
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[165]). Слід зауважити, що Суд загалом розглядає поняття «сімейного життя» в 

широкому розумінні (в розрізі його практики мають значення відносини між 

біологічними батьками та дітьми (законними чи позашлюбними), батьками 

батьків та онуками (Scozzari and Giunta v. Italy [299])). Водночас при цьому 

істотно, що, згідно з правовими позиціями ЄСПЛ, відносини, наприклад, між 

двома дорослими сестрами або між тіткою (дядьком) та її (його) племінником не 

підпадають під поняття «сімейне життя» за змістом ст. 8 Конвенції. І навіть якщо 

підпадали б, характер відносин між двома сестрами, які проживають спільно, на 

думку Суду, є якісно відмінним від характеру відносин між партнерами у парі, у 

тому числі в одностатевій (Burden v. United Kingdom [168]). Така диференціація 

правового значення відносин між різними категоріями родичів дозволяє суттєво 

уточнити розуміння меж права на сімейне життя у практиці ЄСПЛ.  

 «Очевидним є той факт, що тримання особи під вартою за своєю природою 

призводить до обмеження її приватного та сімейного життя» (Vintman v. Ukraine 

(§ 77) [317]). Однак будь-яке обмеження права на повагу до сімейного життя має 

бути обґрунтовано в кожному конкретному випадку (Guk v. Ukraine) [206]. Тому 

до інтересів та цінностей, які належать до духовно-емоційної царини, віднесемо 

«можливість для ув’язненого спілкуватись усно рідною мовою шляхом 

телефонних переговорів, що є, без сумніву, особливою частиною його права на 

повагу до кореспонденції, але перш за все – його права на повагу до сімейного 

життя у розумінні статті 8 Конвенції» (Nusret Kaya and oth. v. Turkey (§ 49) [267]).  

Важливу правову позицію Суд підтвердив у справі Rodzevillo v. Ukraine, 

констатувавши, що, незважаючи «на широкі дискреційні повноваження органів 

влади щодо питань, які стосуються виконання покарань, [...] інтереси засуджених 

щодо підтримання принаймні якихось сімейних та соціальних зв’язків повинні 

братись до уваги» (§ 83) [290].  

Викладене свідчить, що загалом ЄСПЛ не прагне дати вичерпне тлумачення 

поняттю «сімейне життя» або навіть окреслити певні межі сімейної сфери. Це 

можна пояснити тим, що поняття «сімейне життя» охоплює широке коло тих 

інтересів та цінностей суб’єктів права, які постійно поповнюються й 
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розширюються відповідно до змін суспільних аксіологічних орієнтацій і 

установок. 

За визначенням Суду, зміст категорії «приватне життя» охоплює різні 

аспекти буття людини і як такий не є вичерпним. У літературі, як правило, 

розрізняють, принаймні, чотири основні сфери людської життєдіяльності, які 

входять до обсягу цього поняття, а саме: інформаційну (охоплює, зокрема, 

контроль за збиранням й обігом відомостей про приватне життя людини), 

комунікаційну (може полягати, наприклад, у встановленні й підтриманні 

легітимних конфіденційних зв’язків між особами), фізичну (стосується охорони 

тілесної недоторканості людини), моральнісну (заборона будь-якого втручання, 

що принижує людську гідність) та просторову, чи територіальну (встановлює 

правові рамки для охорони особистого вільного простору, захисту від 

проникнення до житла чи іншого володіння особи тощо) [39, с. 28; 118, с. 15].  

Така структуризація дозволяє виокремити ті «приватні» інтереси й цінності, 

що, згідно з усталеною прецедентною практикою Суду, містяться переважно в 

інформаційній сфері людського буття в її розумінні, окресленому вище. Ідеться, 

зокрема, про ідентичність людини, яку умовно можна поділити на:  

- особисту або персональну – реалізується, у тому числі, через: право на 

доступ до інформації про походження власної особи чи особи батьків (Mikulic v. 

Croatia [254], Odievre v. France [269]); право на доступ до інформації про 

«здоров’я людини, що є важливою складовою приватного життя» (Z. v. Finland, 

§ 71 [307]); захист особистих (зокрема, медичних) даних, що має фундаментальне 

значення для реалізації людиною її права на повагу до приватного й сімейного 

життя. Істотний вплив на приватне життя має зберігання органами влади 

відбитків пальців, профілів ДНК та клітинних зразків, з огляду на ту «приватну 

інформацію, яку вони містять, оскільки вони стосуються осіб, що ідентифіковані 

або можуть бути ідентифіковані» (S. and Marper v. United Kingdom, § 85-86 [292]). 

«Безпосереднє значення для ідентифікації особи має постійний запис її голосу, 

зроблений для наступного аналізу, якщо він використовується у поєднанні з 

іншими персональними даними». Таке записування голосу заявників становить 
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втручання у право на повагу до приватного життя (P.G. and J.H. v. United 

Kingdom, § 60 [274]);  

- соціальну – втілюється, зокрема, за посередництвом свободи вибору імені, 

прізвища й по батькові (Bulgakov v. Ukraine [167], Garnaga v. Ukraine [199]). Так, 

Суд ухвалив, що «оскільки ім’я становить засіб ідентифікації особи із сім’єю, 

воно торкається її приватного і сімейного життя» (Burghartz v. Switzerland [169], 

Stjerna v. Finland, Guillot v. France §§ 21-22 [205]). Це ж стосується й по батькові 

особи, яке «як частина особистого імені традиційно походить від імені батька 

відповідної особи» (Garnaga v. Ukraine, § 40) [199] (див.: додаток В, прав. позиція 

№ 9).  

При цьому, на думку ЄСПЛ, «сімейний стан людини є водночас 

невід’ємною частиною її особистої та соціальної ідентичності» (Dadouch v. Malta, 

§ 48 [181]); 

- статеву – здійснюється шляхом вибору сексуальної орієнтації (Dudgeon v. 

United Kingdom [186]), через право на «статеве самовизначення» (Laskey, Jaggard 

and Brown v. United Kingdom, § 36 [239], A. D. T. v. United Kingdom, §§ 21-26 

[144]), право на юридичне визнання транссексуалів (Christine Goodwin v. United 

Kingdom [176]);  

- гендерну – за позицією ЄСПЛ, гендерна ідентифікація є складовою 

особистого життя людини (I. v. United Kingdom [218], B. v. France [155]); а 

гендерну рівність визнано однією із засад, покладених в основу Конвенції, а 

також метою, до реалізації якої мають прагнути усі держави-учасниці Ради 

Європи (Leyla Sahin v. Turkey [242]);  

- етнічну – сюди належить інформація стосовно етнічної ідентичності 

(S. and Marper v. United Kingdom [292]), право членів національних меншин 

зберігати свою ідентичність та дотримуватись власних традицій у приватному і 

сімейному житті (Chapman v. United Kingdom [173]).  

Інформаційна сторона приватності нерозривно пов’язана із комунікаційною 

сферою [39, с. 28]. На наш погляд, серед «комунікаційних» інтересів і цінностей, 

на охорону яких Суд спрямовує свою аргументацію, можна виділити безпеку та 
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недоторканність поштової кореспонденції, телефонних розмов чи інших видів 

контактування особистого характеру (Dragojević v. Croatia [184], A. v. France 

[145], Leander v. Sweden [240]), право на зображення та фотографії особи (Sciacca 

v. Italy [298]), право встановлювати і розвивати відносини із зовнішнім світом, 

професійну чи комерційну діяльність (Niemietz v. Germany [264]), зону взаємодії 

між особою та іншими людьми, яка хоча й існує у публічному контексті, проте 

підпадає під сферу приватного життя (P.G. і J.H. v. United Kingdom [274]), 

соціальні зв’язки між іммігрантами та громадою, в якій вони живуть (Uner v. 

Netherlands [314]) тощо.  

Що ж до фізичної сторони життя людини, сюди потрібно віднести 

передовсім цінність особистої суверенності та недоторканності, своєрідними 

гарантіями охорони якої у практиці ЄСПЛ виступає право людини на автономію і 

недоторканність (Von Hannover v. Germany [318]), психічне здоров’я (Bensaid v. 

United Kingdom [158]), фізична недоторканність вагітних жінок стосовно аборту 

(Tysiąc v. Poland [313]), фізична та психологічна недоторканність (Botta v. Italy 

[161]), у тому числі потерпілих від насильства у сім’ї (Hajduova v. Slovakia [210]) 

та ін.  

До моральнісної сфери, вочевидь, потрапляє право уникнути того, що, на 

думку людини, становило б негідний і болісний кінець життя (Pretty v. United 

Kingdom [284]), право самостійно визначати власне особисте життя (Peck v. 

United Kingdom [276]), право людини вирішувати, яким способом і в який момент 

має завершитися її життя (Haas v. Switzerland [208]), право сімейної пари щодо 

вибору обставин, за яких ставати батьками (Ternovszky v. Hungary [309]). Цікавою 

у цьому аспекті є правова позиція Суду у справі Parrillo v. Italy, в якій було 

розглянуто питання про те, чи може «право на повагу до приватного життя» 

включати право використовувати ембріони, отримані внаслідок запліднення in 

vitro, у цілях передачі їх для наукових досліджень [275]. Суд, врахувавши зв’язок, 

який існує між особою, що пройшла через процедуру запліднення, і ембріонами, 

отриманими таким чином (цей зв’язок пояснюється тим, що ембріони містять 

генетичний матеріал відповідної особи і тому становлять складову частину 
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генетичного матеріалу цієї людини і її біологічної ідентичності), дійшов 

висновку, що здатність заявниці приймати свідоме та обдумане рішення щодо 

долі її ембріонів стосується інтимного аспекту її особистого життя та її права на 

самовизначення [275]. У кількох інших випадках до моральнісного життя Суд 

відносить цінність репутації (Chauvy and others v. France [174], Petrina v. Romania 

[278]) і честі людини (A. v. Norway [146]), її індивідуальність та особистісний 

розвиток (Niemietz v. Germany [264]). 

Зрештою остання, – просторова, або ж територіальна царина – у розумінні 

ЄСПЛ включає право на приватний простір, право на усамітнення (І. v. United 

Kingdom [218]) та право на безпечне довкілля (Lopez Ostra v. Spain [243], Hatton 

and others v. United Kingdom [214], Grimkovskaya v. Ukraine [204], Dubetska and 

Other v. Ukraine [185], Dzemyuk v. Ukraine [187]).  

Суд розглядав низку справ, що стосувались впливу державних екологічних 

заходів на забезпечення поваги до сімейного життя, поряд із повагою до 

приватного життя. Так, в рішенні у справі Dubetska and Others v. Ukraine було 

констатовано, що «основне питання Суду полягає в тому, чи вдалось державі 

дотримати справедливого балансу між конкуруючими інтересами осіб, що зазнали 

впливу, та суспільства в цілому. При здійсненні такої оцінки у контексті 

конкретної справи повинні аналізуватися всі фактори, в тому числі національні 

правові питання» (§ 141) [185]. Пізніше в рішенні у справі Dzemyuk v. Ukraine 

ЄСПЛ додав, що при здійсненні оцінки, про яку ідеться, «мають аналізуватися всі 

чинники, включно з дотриманням національних екологічних норм …» 

(§ 88 [187]). 

Окрім того, в рішенні у справі Dubetska and Others v. Ukraine Суд встановив, 

що «забруднення води є одним з чинників, які впливають на стан здоров’я 

заявників, а отже – на їхню можливість користуватися своїм житлом, вести 

приватне та сімейне життя». Вже опісля, у справі Dzemyuk v. Ukraine ЄСПЛ 

конкретизував свою позицію, зазначивши, що «забруднення довкілля може 

вплинути на добробут осіб та такою мірою перешкоджати їм користуватися своїм 
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житлом, що негативно вплине на їхнє приватне та сімейне життя, при цьому 

серйозно не загрожуючи їхньому здоров’ю» [187]. 

Згідно з правовою позицією ЄСПЛ у справі Fadeyeva v. Russia було 

констатовано, що несприятливий вплив навколишнього середовища «має досягти 

деякого мінімального рівня», аби підпадати під застосування ст. 8 Конвенції. 

«Оцінка зазначеного мінімального рівня відносна і залежить від усіх обставин 

справи, наприклад, від інтенсивності і тривалості правопорушення, його 

матеріальних або психічних результатів [...]» (§ 69). Невдовзі, розглядаючи 

аналогічні питання, Суд роз’яснив, що «може мати місце небезпідставна скарга за 

ст. 8 там, де екологічна небезпека досягає такого серйозного рівня, що призводить 

до суттєвого перешкоджання здатності заявника користуватися своїм житлом, 

вести приватне чи сімейне життя [...]» (Dubetska and Other v. Ukraine, § 105) [185] 

(див.: додаток В, прав. позиції № 3, 4, 5).  

Узагальнюючи, зазначимо, що хоча наведений перелік інтересів й цінностей 

приватного життя, які отримали формально-юридичне закріплення у рішеннях 

Суду, не є вичерпним, проте він наочно демонструє, по-перше, широту спектру 

тих благ та інтересів, які підпадають під сферу охорони й захисту відповідного 

конвенційного права людини, а по-друге, їхню єдність та ієрархічну 

взаємопов’язаність, адже одні цінності й інтереси нерідко визначаються та 

конкретизуються крізь призму інших.  

Так, наприклад, правова позиція ЄСПЛ у справі Фон Ганновер проти 

Німеччини (Von Hannover v. Germany) [318] свідчить про існування певної сфери 

приватних відносин, так би мовити, поза внутрішнім осередком людини, – сфери, 

яка, тим не менш, підпадає під правову охорону ст. 8 ЄКПЛ. Такий підхід Суду 

розширює обсяг права, гарантованого цією статтею, в міру того, як сфера 

приватного життя розширюється за рахунок життя суспільного. Адже потреба 

індивіда у приватності не є абсолютною, участь у житті соціуму вимагає 

комунікації [340, с. 171]. Отже, «приватна сфера людського існування нерозривно 

пов’язана з іншими соціальними сферами», а приватне буття як благо 
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утворюється публічними засобами і набуває свій сенс у зв’язку з соціальними 

інститутами [340, с. 172-173]. 

Забезпечуючи справедливе зважування конкуруючих інтересів учасників 

справи, Суд побіжно балансує між собою й доволі широке коло цінностей (іноді 

діаметрально протилежних), що зумовлює потребу в оцінці їхньої значущості та в 

ситуативній ієрархізації. В цьому контексті видається важливим а) виокремлення 

«об’єктивно» індивідуальних (приватних) та суспільних (публічних) різновидів 

інтересів й цінностей, а також б) градація, яка відображатиме їхню «суб’єктивну» 

ієрархію в уявленнях учасників справи, а також суддів, що залишились у 

меншості [351, с. 412-413]. 

Поміж названими категоріями цінностей й інтересів існують взаємні 

зв’язки, котрі дозволяють розглядати їх як цілісну систему. Задіяні в справі блага 

перебувають у постійній, здебільшого конфліктній, взаємодії між собою (у справі, 

яка розглядається, право на контроль над використанням власного зображення 

конкурує із свободою преси), позаяк приватні та публічні цінності становлять 

собою протилежності [351, с. 413]. Внаслідок взаємодії цих «полярних», але, в той 

самий час, взаємодоповнюваних цінностей та інтересів приватність постає 

протилежністю соціальній системі як сукупність особистих якостей, що 

приховуються кожною особою, оскільки при їхній «публізації» може 

принижуватись гідність людини. Суспільні цінності й інтереси, у свою чергу, не 

заперечують, а припускають наявність індивідуальних: приватне буття як благо 

постає джерелом суспільних відносин і свій сенс набуває тільки у сфері 

соціальних інститутів [340, с. 173].  

Як видається, з точки зору ЄСПЛ, критеріями визначення справедливої 

рівноваги конкуруючих індивідуальних та суспільних цінностей повинні 

виступати можливості задоволення останніми потреб та інтересів учасників 

справи. За такого підходу Суд визнав цінність приватного життя заявниці та 

повагу до нього такими, що підлягають переважній охороні. Ретельне 

дослідження і співставлення відносної значущості інтересів учасників справи 

дало змогу Суду встановити справедливий баланс охоронюваних ЄКПЛ 
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цінностей. Наведений аналіз засвідчує, що в основі здійснюваної Судом правової 

аргументації лежить оцінка індивідуальних і колективних інтересів, задіяних у 

справі.  

Зауважимо, що хоча інтереси й цінності сімейного життя відрізняються від 

інтересів і цінностей приватної сфери, методика розгляду справ Судом при 

захисті права на повагу до приватного життя та права на повагу до сімейного 

життя є однаковою.  

Досі ми зосереджували увагу на значеннях кожного із понять, 

розглядуваних до певної міри незалежно одне від одного, проте важливим є 

питання про співвідношення потреб, інтересів і цінностей приватного життя та 

сімейного життя у практиці Суду. Звернення до рішень ЄСПЛ доводить, що з 

плином часу у його практиці відбувається поступове розмивання граней між 

досліджуваними сферами, деякі цінності приватного життя здатні частково, а 

подекуди й цілком «перетікати» у цінності «сімейні». Ілюстрацією означеного 

процесу можуть слугувати, зокрема, справи, у яких ЄСПЛ розглядаються питання 

використання допоміжних репродуктивних технологій (Dickson v. United Kingdom 

[182], Evans v. United Kingdom [195]) та крізь призму приписів ст. 8 ЄКПЛ дається 

юридична кваліфікація відносин між особами однієї статі (Schalk and Kopf v. 

Austria [297], Gas and Dubois v. France [200], Х. v. Austria [322])3. 

 

Висновки до другого розділу  

 

1. Визначальне значення для розкриття особливостей інтерпретації Судом 

права на повагу до сімейного життя має окреслення змісту й смислових меж 

відносин, які становлять сімейне життя. 

Теоретико-правовий аналіз практики ЄСПЛ щодо права на повагу до 

сімейного життя вимагає урахування особливостей трьох базових 

інтерпретаційних підходів до понять «сім’я» та «сімейне життя»: соціологічного, 

юридичного та ціннісно-деонтологічного. У центрі уваги юридичного підходу 

                                                           
3 Детальніше про них йтиметься у Розділі 3. 
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опиняються відображені у позитивному праві формальні ознаки відповідного 

явища. Соціологічний підхід описує сім’ю як соціальний інститут в рамках 

системи дієвих соціальних норм та реальних практик, визначених культурною 

специфікою та суспільними умовами. У свою чергу, аксіолого-деонтологічний 

підхід осмислює існуючі явища у сфері сімейного життя з позицій певних 

ціннісно-світоглядних моральних та релігійних уявлень та ідеалів. 

У своїй практиці Суд спирається на соціологічні та юридичні підходи до 

інтерпретації поняття «сім’я», що визначає особливості використовуваної ЄСПЛ 

правової аргументації і зміст його правових позицій.  

Згідно із соціологічним підходом до поняття «сім’я» зміст останнього 

визначається Судом в безпосередній залежності від соціокультурного контексту. 

Послуговуючись цим підходом, Суд наводить посилання на конкретні соціальні 

обставини, наявність яких дає підставу для визнання існування між особами 

«сімейного життя». При цьому необхідною та достатньою ознакою сімейного 

життя як об’єкта конвенційно значущої «поваги» визнаються такі зв’язки між 

людьми, що мають стійкий, тривалий, тісний та виключно особистісний характер. 

При встановленні наявності «сімейних» зв’язків Суд враховує, головно, 

соціально-змістовні та психологічно-емоційні аспекти міжособистісних відносин, 

а також їхню культурну зумовленість. В основі визнання Судом правового 

значення «нетрадиційних» ознак сім’ї лежать поширені у сучасних європейських 

суспільствах ліберальні цінності світоглядного й ідеологічного плюралізму, 

свободи особистого вибору та особистої незалежності. 

2. Наведене вище дозволяє сформулювати також законодавчі пропозиції 

щодо уточнення ознак сім’ї, наведених у статті 3 СКУ (спільне проживання осіб, 

які утворюють сім’ю; пов’язаність членів сім’ї спільним побутом; взаємні права 

та обов’язки членів сім’ї).  

Вважаємо можливим запропонувати доповнити частину другу статті 3 СКУ 

наступним формулюванням: «членів сім’ї поєднують стійкі, тривалі й тісні 

особисті зв’язки». Поряд із цим слід зауважити також, що з урахуванням 

особливостей українського суспільства сама по собі наявність згаданих зв’язків не 
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може вважатись достатньою для визнання сімейними відносин між будь-якими 

особами. Вирішення цього питання в українському законодавстві вимагає 

обов’язкового врахування стану панівної громадської думки та суспільної 

моральності. 

3. Змістом «права на повагу до сімейного життя» можна вважати 

передбачену Конвенцією й конкретизовану у правових позиціях Суду можливість 

людини вимагати від держави виконання негативних (утримання від дій) і 

позитивних (вчинення дій) матеріальних і процедурних обов’язків зі створення 

умов, необхідних для безперешкодної реалізації потреб та інтересів людини, які 

охоплюються змістом поняття «сімейного життя». З огляду на це юридична 

конструкція «поваги» може розглядатись як юридико-технічний інструмент, за 

допомогою якого здійснюється наднаціональне закріплення зобов’язання держави 

забезпечувати відповідне право людини на національному рівні. 

Можна виокремити такі відмінності між правом людини на сімейне життя 

та її конвенційним правом на повагу до нього: 1) змістом права людини на 

сімейне життя є певні можливості людини у всіх сферах сімейного життя – 

репродуктивній, економічній, духовно-емоційній, – які реалізуються як її власною 

поведінкою, так і за допомогою інших суб’єктів. Змістом конвенційного права 

людини на повагу до сімейного життя є її можливості вимагати від органів 

державної влади поведінки, спрямованої на забезпечення її права на сімейне 

життя; 2) об’єктом права на сімейне життя виступає власне сімейне життя як таке, 

тоді як об’єктом права на повагу до сімейного життя слугує згадана «повага» у 

формі активної й пасивної поведінки органів і посадових осіб державної влади із 

забезпечення права людини на сімейне життя. 

4. У практиці ЄСПЛ цінності «приватного життя» та «сімейного життя» 

перебувають у тісному взаємозв’язку. При цьому деякі «приватні» цінності здатні 

частково, а то й цілком інтегруватись у цінності «сімейні». Це свідчить, з одного 

боку, про існування спільної сфери їхнього зближення та взаємопроникнення а, з 

іншого, – про динаміку меж правової охорони і захисту, які надаються за статтею 

8 Конвенції. Внаслідок здійснюваного Судом еволюційного тлумачення ЄКПЛ 
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сучасне розуміння «сімейного життя» як об’єкта «поваги» включає в себе ті 

ознаки, які в попередній прецедентній практиці ЄСПЛ трактувались як складові 

«приватного життя».  

Серед об’єктів, на захист яких спрямовані правові позиції ЄСПЛ при 

застосуванні положень статті 8 Конвенції, може бути виокремлено потреби, 

інтереси і цінності: 1) «приватні». До них належать потреби, інтереси та цінності, 

які виступають компонентами інформаційної, комунікаційної, фізичної, 

моральнісної та «просторово-територіальної» сфер приватного життя; 

2) «приватно-сімейні», тобто ті, що перебувають, так би мовити, на перетині 

«особистого» та «сімейного» життя людини. Сюди можуть бути включені, 

зокрема, сталі партнерські відносини одностатевих пар, засновані на близьких 

емоційних зв’язках, а також окремі цінності репродуктивної сфери сімейного 

життя (напр., право сімейної пари на повагу до вибору: ставати чи не ставати 

батьками в генетичному розумінні та можливість застосування допоміжних 

репродуктивних технологій) та територіальної сфери приватного життя (напр., 

право на безпечне довкілля); 3) «сімейні» інтереси й цінності, які є складовими 

основних сфер сімейного життя: репродуктивної, матеріально-економічної та 

духовно-емоційного спілкування [355, с. 81]. 

Перелічені види потреб, інтересів і цінностей підтверджують відносну 

самостійність «права на повагу до приватного життя» і «права на повагу до 

сімейного життя» як об’єктів правової охорони і захисту у практиці Суду за ст. 8 

ЄКПЛ. При цьому для права на повагу до приватного життя основним об’єктом 

правової охорони є «приватність» (privacy), тоді як в праві на повагу до сімейного 

життя таким об’єктом є спільна життєдіяльність членів сім’ї. Ці смислові 

значення лежать в основі критеріїв розмежування «приватного життя» та 

«сімейного життя» у рішеннях ЄСПЛ.  
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РОЗДІЛ 3 

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПОВАГИ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ» У 

ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 

 ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ВРАХУВАННЯ  

У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

3.1 Концепція «поваги до сімейного життя» у практиці Європейського 

суду з прав людини та форми її еволюції 

 

Правові позиції Суду щодо змісту й обсягу права на повагу до сімейного 

життя є складовими концепції «поваги до сімейного життя», виробленої у 

практиці ЄСПЛ. В методологічному аспекті вельми важливо, що зміст і обсяг 

розглядуваного права (як, зрештою, й будь-якого іншого основоположного права 

людини) визначаються насамперед потребами (інтересами) людини, справедливо 

збалансованими з потребами (інтересами) суспільства [133]. Розвиваючи цю тезу, 

можна стверджувати, що якщо потреби людини визначають передусім зміст її 

основоположних прав, то обсяг таких прав суттєво детермінується необхідністю 

забезпечення справедливого балансу між суспільними та індивідуальними 

потребами та інтересами. Історична змінюваність же уявлень про суспільні 

потреби й інтереси приводить, у свою чергу, до змістових трансформацій 

концепції «поваги до сімейного життя», які розглядатимуться далі. 

Смисловим осердям цієї концепції є категорія «поваги», яка, як уже 

відзначалось, дозволяє відмежувати суб’єктивне юридичне право, закріплене у 

ст. 8 ЄКПЛ, від права, об’єктом якого виступає сімейне життя (пункт 2.1.2). 

Але як саме слід розуміти поняття «поваги» і в якому значенні воно слугує 

підвалиною концепції «поваги до сімейного життя» у практиці ЄСПЛ? 

Досліджуване поняття знайшло відображення у статутних документах 

Європейського Союзу, у ХОПЄС та, звісно, у Конвенції і правозастосовній 

практиці Суду [17, с. 110]. Це зумовлено тим, що «в основу самого інституту 

природних прав людини покладено ідею про людину як морального суб’єкта, 
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повага до гідності якого має бути юридично забезпечена» [139, с. 83]. Концепція 

«поваги до сімейного життя» вибудувана саме на врахуванні того, що кожна 

людина з огляду на свою особисту гідність має бути неупереджено визнана як 

автономна й рівна з іншими у поводженні особа.  

У негативному сенсі повагу характеризують як «таку модель поведінки 

людини, згідно з якою з людьми не можна поводитися, як з неживими істотами чи 

з комахами, вбивати задля харчування, полювати на них, знущатися, вселяти 

відчуття меншовартості». У позитивному сенсі повагу визначають як 

зобов’язання «сприяти іншим розвивати власні можливості, вислуховувати думки 

інших, розуміти інших, вчиняти дії, прийнятні для обох сторін» [17, с. 27].  

«Історично принцип поваги був засобом демонстрації того, як суто людські 

характеристики, спільні для всіх народів, можуть долати межі кровних, місцевих, 

звичаєвих і релігійних особливостей» [66, с. 45]. Ідея рівної поваги до автономії 

кожної особи була сформульована ще І. Кантом [71, с. 283-286; 40, с. 151]. Власне 

з вимог рівної поваги можна вивести правило рівного ставлення: «всі люди попри 

відмінності між ними мають зустрічати рівне до себе ставлення, навіть якщо певні 

типи відмінностей є релевантними і можуть виправдати з посиланням на 

загальноприйнятні підстави нерівне ставлення або нерівний розподіл» [40, с. 151]. 

У цьому контексті обов’язок шанувати права людини здатен сприяти, так би 

мовити, «визвольним рухам». Адже найрізноманітніші активісти, домігшись того, 

що їхні вимоги стануть визнані як права, «можуть намагатися змінити усталені 

звичаї, традиції, політичні, юридичні норми» та цінності, піддавши сумніву їхню 

моральну слушність [8, с. 1003]. Тут доречно навести позицію, яку висловлює 

Г. В. Мальцев. Він вважає, що повагу, про яку ідеться, необхідно, можна сказати, 

заслужити, проявивши високі моральні духовні риси (це стосується, наприклад, 

поваги до сімейного життя одностатевих пар). Тож «безумовне право на повагу чи 

будь-які претензії на повагу по праву» науковець називає «результатом 

безпристрасного юридичного формалізму» [95, с. 373].  

«Право на повагу до сімейного життя охороняє особу насамперед від 

зовнішнього втручання у сімейні справи, від розголошення інформації про 



145 
 

  

приватний бік її життя» [333, с. 25]. Видається, що своєрідною підставою для 

здобуття права на повагу до певних моделей сімейних відносин може слугувати 

утвердження їхньої моральної значущості, соціальної цінності на рівні суспільної 

свідомості.  

Позаяк правова охорона і захист сімейних інтересів за ст. 8 ЄКПЛ 

засновуються саме на категорії «поваги», розглянемо сутність концепції «поваги 

до сімейного життя» в практиці ЄСПЛ докладніше.  

Повага до сімейного життя є морально-етичною категорією, тому поняття 

«поваги» у рішеннях цього судового органу не є чітко визначене. Зокрема, ЄСПЛ 

зазначає, що це така сфера, в якій держави користуються широкою свободою 

розсуду, визначаючи, яких заходів слід вжити для забезпечення додержання 

Конвенції, з належним урахуванням інтересів суспільства та інтересів окремих 

осіб (Christine Goodwin v. United Kingdom [176]) [52, с. 270]. Зважаючи на різну 

суспільну практику і різні обставини суспільної дійсності, характерні для 

європейських країн, вимоги щодо цього поняття у кожній справі будуть значною 

мірою відрізнятися (Rees v. United Kingdom [287]). Еволюція прецедентного права 

ЄСПЛ доводить, «що гнучкість, притаманна терміну «повага», дозволяє захисту 

розвиватися і, незважаючи ні на що, реагувати на зміни», що відбуваються в 

соціумі [367].  

«Гарантуючи право на повагу до сімейного життя, стаття 8 передбачає 

наявність сім’ї» (Marckx v. Belgium, § 31 [249]). При цьому «повага» до сімейного 

життя означає прийняття до уваги як біологічних, так і соціальних реалій з метою 

уникнення сліпого автоматичного застосування правових положень до вельми 

особливих ситуацій заявників, що не передбачені законом (Emonet and Others v. 

Switzerland [192]).  

Як може видатися на перший погляд, «повага» у практиці Суду трактується 

лише як неприпустимість довільного втручання в сімейне життя [34, с. 87]. Але 

насправді ЄСПЛ інтерпретує концепцію «поваги до сімейного життя» дещо 

ширше: він виводить із цієї конструкції не тільки негативні, але також матеріальні 

і процедурні позитивні обов’язки держави. 
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Особливу роль при з’ясуванні питання про наявність чи відсутність 

посягання на повагу до права, що є предметом розгляду, відіграє дотримання 

процедурних вимог, хоча стаття 8 не висуває яких-небудь конкретних умов 

процесуального характеру. Наприклад, якщо мало місце втручання з боку 

держави, то необхідно, аби процес прийняття рішення, що призвів до здійснення 

заходів державного втручання у сімейне життя, був справедливим і таким, що 

забезпечуватиме належну повагу до інтересів, які охороняє ст. 8 (W. v. United 

Kingdom [320], T.P. and K. M. v. United Kingdom [308], Haase v. Germany [209]). 

Описана вимога, властива цій статті, розповсюджується не лише на правила 

адміністративної та судової процедури, а й тяжіє до досягнення більш загальної 

цілі, що полягає в забезпеченні справедливої поваги до сімейного життя 

(McMichael v. United Kingdom [250]) [79, с. 128-129] (див.: додаток Б, прав. 

позиції № 83-86).  

Як зазначає С. П. Рабінович, існують певні соціальні цінності, що 

заслуговують на безумовну повагу, офіційне визнання та юридичне забезпечення. 

«У конструкції «право на повагу», котра, як і загалом інститут невід’ємних прав 

людини, є прикладом взаємопроникнення й «взаємонакладення» вимог моралі і 

права, відображено офіційне юридичне визнання саме таких цінностей. Об’єкт 

будь-якого суб’єктивного права становить водночас і цінність у рамках існуючої 

суспільної моралі і, відповідно, об’єкт «поваги». Безперечно, при цьому йдеться 

про повагу не в її суб’єктивно-моральнісному аспекті (почуття поваги), а в 

зовнішньоповедінковому, соціально-етичному й юридичному плані (вияв 

поваги)» [138, с. 206].  

З урахуванням викладеного в попередніх підрозділах спробуємо окреслити 

ті інтереси та цінності, які можуть виступати об’єктами права на повагу до 

сімейного життя у практиці ЄСПЛ. 

Звісно, цінності сімейного життя як такі «не є правовими у своїй основі», 

одначе вони являють собою значущі явища для людини і суспільства 

[37, с. 102, 104]. Водночас, лише за умови правової захищеності та охорони цих 

благ відкриваються можливості для їхнього ефективного здійснення. У цьому 
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сенсі саме «нормативний рівень закріплення забезпечує цінностям ефективний 

захист та реалізацію, завдяки чому вони стають цінностями права», отримуючи 

статус охоронюваних правом благ [37, с. 196].  

Аналіз правових позицій ЄСПЛ дозволяє виокремити низку об’єктів, які 

прямо чи опосередковано одержують охорону за ст. 8 ЄКПЛ: спільне проживання 

чоловіка і жінки, яке визнається «фактично існуючим сімейним життям» 

незалежно від реєстрації шлюбу (Johnston and others v. Ireland [222], Keegan v. 

Ireland [227], Kroon v. Netherlands [234]); підтримання тісних особистих 

емоційних зв’язків між членами сім’ї. Згідно з практикою Суду, такі зв’язки 

можуть існувати, зокрема: між батьками та дітьми, в тому числі прийомними 

(Moretti and Benedetti v. Italy [256]), між партнерами в одностатевій парі (Gas and 

Dubois v. France [200]). Сюди належить також спілкування одного з батьків із 

дитиною (Elsholz v. Germany [191], Kuppinger v. Germany [235]), отримання 

дозволу на індивідуальне усиновлення/удочеріння дитини гомосексуалом (E. B. v. 

France [188]), внутрішньо-сімейне усиновлення одним з партнерів в одностатевій 

парі (Gas and Dubois v. France [200]), можливість для одностатевих пар укладати 

шлюб або отримати альтернативну форму юридичного визнання їхньої сім’ї, 

зокрема можливість вступу у цивільний союз (Vallianatos and Others v. Greece 

[315]), можливість заявниці бути присутньою на похованні її мертвонародженої 

дитини, разом з переданням тіла та відповідними обрядами (Hardi-Vionnet v. 

Switzerland [213]), можливість керування автомобілем для задоволення особистих, 

професійних і сімейних потреб особи з інвалідністю (Kholodov v. Ukraine [383]) 

тощо. 

В усіх перелічених випадках йдеться про конкретні можливості, здійснення 

яких визнається інтересом, охоронюваним за статтею 8 Конвенції, і, відтак, 

охоплюється правом на повагу до сімейного життя. Реалізація цих можливостей 

відбувається в рамках відносин, які ЄСПЛ визнає сімейними. Останні виступають 

об’єктами правової «поваги», а отже – охорони та захисту у практиці Суду. 

Це, наприклад, фактичні шлюбно-сімейні відносини (Kroon v. Netherlands 

[234], Elsholz v. Germany [191], Zaunegger v. Germany [326]), відносини, які 
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виникли на підставі релігійного шлюбу (Şerife Yiğit v Turkey [301]) чи шлюбу, 

укладеного за ритуальними звичаями і традиціями певної громади (Muñoz Díaz v. 

Spain [258]), відносини, що складаються в результаті здійснення піклування, 

опіки, усиновлення (Wagner і J.M.W.L v. Luxembourg [321], Emonet and Others 

v. Switzerland [192], Pini and ors. v. Romania [282]) тощо.  

Узагальнення правових позицій Суду, які виступали предметом 

дослідження у попередніх розділах дисертації, дозволяє визначити 

системоутворюючі елементи концепції «поваги до сімейного життя». Основою 

цієї концепції виступають вироблені в практиці ЄСПЛ загальні принципи 

тлумачення і застосування Конвенції (принцип забезпечення свободи розсуду 

держав, принцип рівності та недискримінації, принцип пропорційності, принцип 

динамічного тлумачення, принцип забезпечення ефективного захисту права на 

повагу до сімейного життя). До основних елементів концепції «поваги до 

сімейного життя» можна віднести правові позиції Суду, вироблені при тлумаченні 

і застосуванні ст. 8 ЄКПЛ. Сюди належать процесуально-правові позиції ЄСПЛ, а 

також його матеріально-правові позиції, які: а) встановлюють мету нормативних 

приписів ст. 8 Конвенції; б) визначають сферу їхнього застосування шляхом 

конкретизації змісту поняття сімейного життя; в) конкретизують зміст і обсяг 

права на повагу до сімейного життя, зокрема через формулювання обов’язків 

держави щодо забезпечення реалізації людиною її інтересів і цінностей у сфері 

спільної життєдіяльності членів сім’ї4. 

Сучасний розвиток провідних сфер суспільного буття (особливо 

інформаційно-комунікаційної та біомедичної), пов’язаний із якісними змінами 

панівних соціальних інтересів та потреб, стає своєрідною спонукою до 

урізноманітнення переліку тих цінностей, які виступають об’єктами прав людини. 

При цьому, як зазначає М. С. Бондар, як на законодавчому, так і на міжнародно-

правовому рівнях такі цінності переважно «не мають прямого текстуального 

конституційного оформлення», не є «експліцитними», що, відповідно, «потребує 

їхнього герменевтичного виявлення і позитивної формалізації в процесі 

                                                           
4 Всі перелічені елементи означеної концепції детальніше відображені у Додатку Б. 



149 
 

  

конституційно-контрольної діяльності судових органів» [13, с. 15-16]. Можна 

сказати, що продукування цінностей права – це передовсім результат оцінкової 

діяльності судових органів [13, с. 16].  

Як припускають деякі дослідники, означені зміни детерміновані переходом 

до «нової соціально-культурної парадигми, яка тягне за собою створення етики 

нового праворозуміння, а також більш глибокі уявлення про саму людину та її 

права» [5, с. 5]. Актуалізація нових цінностей допускає певну динамічність 

законодавства та уможливлює реагування законотворців на означені 

перетворення, насамперед шляхом збільшення каталогу прав людини, а також 

конкретизації й диференціації основних особистісних прав і свобод. На це, по 

суті, націлені чимало з прав «третього», «четвертого» і наступних поколінь 

[18, с. 16]. Характерним прикладом є так зване «право людини на гомосексуальні 

контакти», яке має суто особистісний характер і належить до соматичних прав 

людини або, іншими словами, до прав «четвертого покоління» [6, с. 5].  

У практиці ЄСПЛ по застосуванню Конвенції юридизація нових інтересів і 

цінностей, що набули соціальної значимості, часто відбувається через їхнє 

фактичне «перенесення», включення у тексти рішень Суду. Констатований 

напрям розвитку практики згаданої правозахисної інституції П. М. Рабінович 

позначає як «розширення номенклатури змісту і об’єму прав людини» [137].  

Окреслену тенденцію чи не найяскравіше ілюструють рішення ЄСПЛ у 

справах, що стосуються сімейного життя людини. Адже необхідність «в міру 

зміни суспільних потреб осучаснювати зміст Конвенції» має наслідком 

модифікацію ЄСПЛ власних попередніх правових позицій [36, с. 79]. У судовій 

практиці нерідко «трапляються випадки переінтерпретації рішення стосовно 

однієї й тієї ж правової системи, зокрема з огляду на зміну конкретно-історичних 

умов її функціонування» [56, с. 191]. У зв’язку з цим важливо розрізняти: 

- вироблення правової позиції Суду шляхом конкретизації нормативних 

приписів ЄКПЛ; 

- конкретизацію попередньої правової позиції ЄСПЛ, яка є органічним 

змістовим розвитком його попередньої правової позиції. Наприклад, у рішенні по 
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справі Feldman v. Ukraine (no 2) Суд, посилаючись на попередню практику (Ploski 

v. Poland, § 37), зазначив, що відмова у задоволенні клопотання особи, яка 

тримається під вартою, на прийняття участі у похороні батьків, повинна бути 

достатнім чином обґрунтована. Уточнюючи наведену правову позицію, ЄСПЛ 

додає, що «не обмежена будь-якими умовами відмова заявникові у тимчасовому 

звільненні за сімейними обставинами та відсутність будь-якого іншого рішення, 

яке б надало йому змогу відвідати похорон його батька, не відповідає обов’язку 

держави оцінити кожне окреме клопотання по суті та довести, що обмеження 

права особи на відвідання похорону родича було «необхідним у демократичному 

суспільстві»...» (Feldman v. Ukraine) [197]. Іноді при конкретизації правової 

позиції ЄСПЛ використовуються аргументи, відмінні від попередніх (як-от, 

аргументи психологічного типу). Так, наприклад, в рішенні у справі Vintman v. 

Ukraine Суд нагадав, що він вже доходив висновку, що поміщення заявників до 

віддаленої колонії (розташованої за кілька тисяч кілометрів від міста, де 

проживають їхні сім’ї) становило втручання в право на повагу до сімейного життя 

(Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, § 838). Розвиваючи цитовану правову 

позицію, ЄСПЛ постановив, що «відмова у переведенні заявника органами влади 

до колонії, розташованої ближче до його дому, була еквівалентна позбавленню 

його зв’язку з матір’ю» (Vintman v. Ukraine §§ 81-82 [317]) (див.: додаток В, прав. 

позиція № 8); 

- перегляд правової позиції, що визначає якісні зміни в змісті та/або обсязі 

права на повагу до сімейного життя. Огляд рішень Суду під таким кутом зору 

засвідчив, що перегляд позицій може потягти за собою зміну типу аргументації, 

якою послуговується ЄСПЛ. При модифікації правової позиції Суд може 

використовувати соціологічні й політичні аргументи. Наприклад, у справі Schalk 

and Kopf v. Austria зазначено таке: «з 2001 року, коли було постановлено ухвалу у 

справі Mata Estevez v. Spain (в якій ЄСПЛ визнав емоційні та статеві відносини 

одностатевої пари такими, що становлять «приватне життя», і не становлять 

«сімейне життя» [371]), у багатьох державах-членах Ради Європи відбулася 

швидка еволюція соціальних поглядів щодо одностатевих пар. Відтоді значна 
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частина держав-членів дозволили юридичне визнання відносин одностатевих пар 

[...]. З огляду на цю еволюцію Суд вважає, що було би штучним відстоювати 

позицію, що, на відміну від різностатевої пари, одностатева пара не може 

здійснювати «сімейне життя» у розумінні ст. 8 Конвенції» (§§ 92-94) [297]. 

Сказане свідчить про такі основні засоби формування і розвитку правових 

позицій Суду щодо права на повагу до сімейного життя, як: 1) конкретизація 

нормативних приписів ст. 8 ЄКПЛ, здійснювана в тих чи інших аспектах у зв’язку 

із обставинами конкретної справи; 2) конкретизація попередніх правових позицій 

Суду, яка здійснюється в загальних змістових межах попередньої практики 

ЄСПЛ; 3) змістова трансформація, яка виражається у перегляді попередньої 

правової позиції, що має наслідком якісні зміни змісту та/або обсягу права на 

повагу до сімейного життя. 

Як свідчить аналіз правових позицій ЄСПЛ, останній іноді «дозволяє собі 

відверто відмовлятись від своїх попередніх прецедентно-значущих правових 

позицій, закріплених у його рішеннях, і формулювати нові», причому навіть 

протилежні за змістом [35, с. 175]. Тому з плином часу відбувається їхня очевидна 

еволюція як в аспекті змісту права на повагу до сімейного життя, так і в аспекті 

його обсягу.  

Так, зміст означеного права за час діяльності Суду розширювався і далі 

продовжує збагачуватися. Можна виокремити дві групи причин розвитку 

правових позицій ЄСПЛ щодо права на повагу до сімейного життя: 

а) поступове збільшення кількості справ, розглянутих Судом. Цей чинник 

створює передумови для постійної ситуативної конкретизації положень 

ст. 8 ЄКПЛ і правоположень, сформульованих самим Судом при її застосуванні. 

Наслідком таких змін є збагачення змісту реальних правових можливостей 

людини у сфері сімейного життя; 

б) технологічний і соціальний розвиток, який приводить до виникнення 

нових потреб людини у сфері поваги до її сімейного життя або ж трансформації 

вже існуючих. Зауважимо, що в більшості випадків ЄСПЛ визнає зміни в 

суспільному контексті значущими для тлумачення Конвенції, якщо їх поділяє 
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більшість держав у рамках РЄ [180]. В цьому сенсі мова може вестись, наприклад, 

про легітимацію Судом нових інтересів та цінностей, прямо не передбачених 

положеннями ЄКПЛ, що лежать в основі особистісних соматичних можливостей 

людини (до таких належить, зокрема, право скористатись методом штучного 

запліднення (S. H. and Others v. Austria [294], Dickson v. United Kingdom [182]); 

можливість вимагати від держави визнати статеву приналежність трансгендера 

(X., Y. and Z. v. United Kingdom [324]); можливість виникнення сімейного життя 

між трансгендером-чоловіком і його дитиною, що народилася у результаті 

штучного запліднення від донора (X., Y. and Z. v. United Kingdom [324]); 

можливість здійснення прав та виконання обов’язків щодо опіки, піклування або 

утримання дитини, які виникають з батьківського статусу, після зміни статі 

батьком (Hamalainen v. Finland [211])).  

Розширення меж (обсягу) права на повагу до сімейного життя визначається, 

зокрема, збільшенням «кількісно вимірюваних показників його використання», 

тобто збільшенням розміру або кількості тих чи інших цінностей, які відображено 

відповідним правом [125, с. 17]. Характерним прикладом розширення обсягу 

розглядуваного права є нещодавнє визнання Судом права на вступ в одностатеве 

партнерство (Oliari and Others v. Italy [270]). 

Таким чином, з аналізу рішень у наведених вище справах можна зробити 

висновок, що упродовж часу дії Конвенції концепція «поваги до сімейного 

життя», виражена у правових позиціях Суду, зазнавала змін, пов’язаних із 

кількісним збільшенням практики ЄСПЛ по ст. 8 Конвенції, а також 

еволюціонувала змістовно. 

Аналіз практики Суду дозволяє виокремити два періоди розвитку концепції 

«поваги до сімейного життя»: 1) становлення й формування концепції, яке 

відбувалось від прийняття Судом у 1979 р. першого рішення щодо права на 

повагу до сімейного життя у справі Marckx v. Belgium і до кінця 90-х років 

ХХ ст.; 

2) еволюційні («динамічні») зміни у змісті концепції (з 1997 року – по 

теперішній час). У свою чергу, в рамках другого періоду виокремлюються кілька 
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етапів, що позначають якісно нові віхи розвитку концепції «поваги до сімейного 

життя» та змін у змісті й обсязі відповідного права людини. 

У період з 1979 р. і до 1997 р. ЄСПЛ зазначав, що норма ст. 8 Конвенції 

передовсім «захищає біологічну сім’ю, створену законним шляхом згідно з 

національним законодавством» (Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United 

Kingdom (1985) [147], Berrehab v. Netherlands (1988) [159]) [108, с. 362]. Поряд із 

цим було встановлено, що сімейне життя не обмежується лише шлюбом, а 

включає в себе й фактичні союзи чоловіка і жінки, в тому числі й офіційно не 

зареєстровані, коли особи живуть разом, і навіть тоді, коли вони не ведуть 

спільного життя (Keegan v. Ireland, § 44 (1994) [227], Kroon v. Netherlands, § 30 

(1994) [234]). 

Прийняття ЄСПЛ у 1997 р. рішення у справі X., Y. and Z. v. United Kingdom 

[324] започаткувало новий період у розвитку концепції поваги до сімейного 

життя, позначений її змістовою трансформацією й розширенням змісту та обсягу 

відповідного права. У вказаному рішенні Суд висловлив думку про те, що 

відносини між трансгендером-чоловіком, його партнеркою і дитиною, що 

народилася внаслідок штучного запліднення від анонімного донора, становлять 

сімейне життя (§ 37). Хоча при цьому Суд не вбачав доцільним формально 

визнати батьком дитини особу, яка не є її біологічним батьком. У зв’язку із цим в 

рішенні було зазначено, що в Європі нема інституту надання батьківських прав 

трансгендерам, і в держави існують широкі межі розсуду в цій сфері (§ 44) 

[45, с. 130].  

Окремим етапом в рамках другого, «еволюційного» періоду розвитку 

концепції, що розглядається, стала зміна ставлення ЄСПЛ до використання 

сучасних репродуктивних технологій, зокрема штучного запліднення. Питання, 

пов’язані із реалізацією відповідних можливостей людини, мають не лише 

юридичне, а й релігійне, морально-етичне, соціально-економічне «забарвлення» 

[339, с. 299].  

Судова практика свідчить про те, що згадана можливість первинно 

розглядалась ЄСПЛ виключно як елемент права на повагу до приватного життя. 
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Показовою у цьому зв’язку є справа Evans v. United Kingdom (2007), за 

результатами розгляду якої Суд ухвалив, що приватне життя у світлі гарантій 

ст. 8 Конвенції охоплює право на повагу до рішення мати або не мати дитину, у 

тому числі й наміри батьків звертатись до допоміжних репродуктивних 

технологій [195].  

Згодом ЄСПЛ дещо змінює попередню правову позицію. У справі Dickson 

v. United Kingdom (2007) Суд заявив, що відмова у забезпеченні умов для 

здійснення штучного запліднення стосувалась як приватного, так і сімейного 

життя позивачів [182]. А згодом у 2011 році в рішенні у справі S. H. and Others v. 

Austria [294], в якій заявники ‒ дві подружні пари ‒ бажали скористатись 

методом штучного запліднення in vitro (за законодавством Австрії така процедура 

була заборонена), що дозволило б їм мати дитину, для якої один із подружжя міг 

стати генетичним батьком або матір’ю, Суд визнав, що право подружніх пар на 

зачаття дитини і на застосування медичних практик з цією метою знаходиться під 

охороною ст. 8, оскільки «подібний вибір є формою вираження сімейного і 

приватного життя» (§ 82) [294]. Однак, із міркувань моральності та з огляду на 

брак консенсусу серед європейських країн стосовно запліднення in vitro (що, 

вочевидь, було наслідком плюралізму суспільних цінностей), ЄСПЛ дійшов 

висновку про відсутність за даних обставин порушення ст. 8. При цьому Суд 

зауважив, що дана сфера досі перебуває на стадії розвитку і зазнає невпинних та 

суттєвих «наукових і юридичних впливів» (§ 103) [294]. 

У цьому зв’язку варто звернути увагу на додані до рішення окремі думки 

суддів. Так, за словами судді де Гаетано, підґрунтям заборони законодавством 

Австрії технік штучного запліднення було верховенство гідності людини, − «яка 

лежить в основі уявлень про цінність людського життя та є базисом самої 

Конвенції». Протилежною в цьому смислі є позиція інших чотирьох суддів, які 

стверджували, що така заборона, очевидно, порушує право на повагу до сімейного 

життя заявників. Серед іншого, вони звертають увагу на інтенсивний розвиток 

соціальних норм, а також на особливу значимість досягнень науки й медицини у 
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цій галузі, які, на їхній погляд, суттєво збагатились з моменту подачі скарги та до 

її розгляду у Суді.  

Наведене свідчить про те, що значний прогрес в галузі біомедицини 

створює неабиякий вплив на зміни меж (обсягу) права на повагу до сімейного 

життя у практиці ЄСПЛ. Беручи до уваги ці тенденції, можна з доволі високою 

вірогідністю припустити, що можливість людини вдаватись до застосування 

штучних методів зачаття уже невдовзі може бути витлумачена Судом в аспекті 

сімейного життя. 

Наступний етап розвитку концепції «поваги до сімейного життя» 

характеризується зміною правових позицій Суду щодо відмінного поводження з 

людьми за ознакою їхньої сексуальної орієнтації у справах, які стосувались 

усиновлення дітей гомосексуалами. Розглянемо їх. 

Так, згідно з рішенням ЄСПЛ від 2002 р. відмова одинокому гомосексуалові 

у дозволі на усиновлення, на думку Суду, не була дискримінаційною з огляду на 

широку можливість розсуду держави у цьому питанні та не становила порушення 

права на повагу до приватного та сімейного життя, зважаючи на інтереси дітей, 

яких може торкнутися ця процедура (Fretté v. France). Суд, зокрема, встановив, що 

«спосіб життя» заявника (маючи на увазі його гомосексуальну орієнтацію) 

свідчить про те, що він не зможе забезпечити належних гарантій для 

всиновлюваної дитини [198]. Шістьма роками пізніше в майже аналогічній справі 

Е. В. v. France ЄСПЛ (2008) вже визнав порушення права на повагу до приватного 

та сімейного життя заявниці, яка перебувала у стосунках з іншою жінкою, 

оскільки відмова в усиновленні, на думку Суду, ґрунтувалась якщо не прямо, то, 

принаймні, опосередковано на упередженому ставленні щодо її сексуальної 

орієнтації, а це становило дискримінацію порівняно з іншими незаміжніми 

особами, які за національним законодавством мають право на усиновлення [188]. 

Таким чином, ЄСПЛ вирішив, що «сексуальна орієнтація» входить до переліку 

ознак, що захищаються ст. 14. Водночас Суд підкреслив, що скарга на 

дискримінацію у даній справі розглядалась в межах сфери дії ст. 8 Конвенції.  
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Між тим треба зазначити, що обставини цих справ у деяких аспектах все ж 

відрізнялися. Так, у справі Frette v. France національними органами було 

встановлено, що заявник «не цілком уявляє собі серйозність наслідків, які 

випливатимуть із факту усиновлення дитини», в той час як у справі E. B. v. France 

адміністративні органи держави, навпаки, погоджувалися з позитивними 

якостями заявниці, її здібностями у вихованні дітей [69, с. 14].  

Зрештою останній етап змістової еволюції концепції «поваги до сімейного 

життя» у практиці ЄСПЛ позначений прийняттям ним у 2010 р. рішення у справі 

Schalk and Kopf v. Austria. У цьому рішенні, з урахуванням стрімкої лібералізації 

панівної суспільної моралі стосовно одностатевих відносин, що відбулася у той 

час у країнах Європи, Суд не зміг заперечити, що відносини одностатевих пар 

становлять «сімейне життя». (Правові позиції Суду з цього питання 

розглядатимуться в підрозділі 3.2). 

Усе наведене в цьому підрозділі свідчить, що в діяльності ЄСПЛ 

розглядувана концепція зазнавала змістових змін, спричинених значною мірою 

поширенням в західноєвропейських державах так званих «нестандартних» форм 

сім’ї, зумовлених соціокультурним розвитком та зміною суспільних потреб та 

інтересів у європейських правових системах. Не можна не погодитися з тим, що в 

цілому правові позиції ЄСПЛ з цього питання дозволяють взяти до уваги усю 

різноманітність нетрадиційних сімейних відносин, внаслідок чого дедалі ширше 

їх коло Суд визнає «сімейним життям» [74, с. 24]. 

 

3.2 Моделі реалізації права людини на повагу до сімейного життя в 

європейських правових системах та їхня сучасна динаміка 

 

В умовах сучасного суспільного розвитку (зокрема, технологізації й 

інформатизації процесів виробництва, секуляризації суспільної свідомості, 

глобалізації) дедалі очевидніше викристалізовується тенденція до змістового 

розширення інтересів і потреб людей (наприклад, сьогодні важливого значення 

набувають мобільність, висока інформованість й технологічна грамотність, 
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індивідуальне становлення і самореалізація, самовдосконалення й саморозвиток 

через підвищення освітнього, культурного рівня) [349, с. 166]. Головним 

чинником розвитку людства стає реалізація особистісного потенціалу кожного 

члена соціуму (О. О. Бандура). У сучасному соціально диференційованому й 

ціннісно розшарованому суспільстві вельми суттєвим стає також ствердження 

засад соціальної толерантності і взаємоповаги.  

У цьому, ймовірно, слід вбачати головні причини зміни ціннісних 

орієнтацій та виникнення нових аксіологічних уявлень і установок, зокрема й у 

царині сімейних відносин, позаяк, як відзначає П. М. Рабінович, «переміни у 

потребах, вочевидь, є об’єктивною основою для зміни цінностей» [123, с. 9]. 

Однак модернізація аксіологічних орієнтацій зовсім не означає цілковиту відмову 

від традиційних сімейних цінностей чи втрату їхньої значущості, – останні радше 

переглядаються й адаптуються з метою задоволення нових інтересів індивідів 

(наприклад, «плюралізація форм сімейного життя» дає змогу обрати таку його 

модель, яка була б «найкраще пристосована до їхніх особистих інтересів») 

[344, с. 10-11].  

Прикметно й те, що чи не кожна спроба інкорпорації у практику ЄСПЛ 

прямо не відображених у тексті ЄКПЛ цінностей права одразу наштовхується на 

ту обставину, що європейські суспільства не є однорідними, принаймні, у своєму 

ставленні до процесів трансформації сучасних морально-ціннісних уявлень, 

зокрема у сімейній сфері. У цьому зв’язку постають питання: як Суд інтерпретує 

мінливі прояви соціальної реальності, особливо якщо рішення, яке приймається, 

стосуватиметься суспільства, моральні установки якого ще не змінилися, а 

можливо, навряд чи й найближчим часом відповідатимуть тому, що сьогодні є 

усталеною практикою в інших країнах Європи? Або чи необхідно ЄСПЛ 

визнавати цінність, «матеріалізовану» у постійній практиці соціальної меншості» 

(міноритарної соціальної групи), «за умови, що більшість виявляє щодо неї 

толерантність або просто не виражає занепокоєння у зв’язку з відсутністю 

інтересу»? Чи може «неприязнь більшості без яскраво вираженого осуду 

слугувати підґрунтям для відмови судді від визнання цінності?» [399, с. 5-6].  
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В означеному питанні вельми важливе значення має й урахування 

конкретно-історичних особливостей суспільства тієї чи іншої держави. 

Наприклад, спроби узаконення нетрадиційних сімейних відносин (зокрема, 

гомосексуальних зв’язків) у традиційному типі соціальної організації 

сприймаються, здебільшого, негативно та зазнають інституційного неприйняття 

(як-от, в азіатських, африканських державах). Натомість, завдяки поглибленню 

лібералізації правової свідомості в суспільствах європейських країн, сьогодні 

представники так званої «ЛГБТ-спільноти» (термін, який використовується для 

позначення сексуальних меншин) успішно виступають за розширення власних 

прав, апелюючи до цінностей людської гідності, рівності, толерантності, вільного 

самовираження тощо (як свідчать соціологічні дослідження, найбільш 

толерантними до одностатевих пар є мешканці Західної та Південної Європи, а 

також скандинавських країн. Саме в цих країнах запроваджується державна 

політика стосовно забезпечення прав ЛГБТ-спільноти [97, с. 40]). 

Звідси постають відмінності у правовій політиці різних держав щодо 

одностатевих союзів. Одні держави, зокрема Румунія, Молдова, Литва, Україна, 

Білорусь, Росія повністю заперечують існування «права на одностатевий союз». 

Більше того, подекуди такі міжособистісні відносини дотепер вважаються 

злочином, який карається тюремним ув’язненням або навіть смертною карою 

(Іран, Судан, Ємен, Нігерія, Мавританія, Саудівська Аравія, Сомалі, Алжир і ін.). 

Окремі держави (Угорщина, Італія, Естонія, Словенія, Швейцарія) є 

прихильниками запровадження певних правових можливостей або так званих 

особливих прав для учасників таких союзів (право на вступ у цивільне 

партнерство). При цьому перелік правових можливостей, якими користуються 

члени подібних союзів, як правило, відрізняється. Третя група держав прагне 

юридично забезпечити досягнення цілковитої юридичної рівності в правах 

одностатевих сімей із різностатевими (Бельгія, Франція, Португалія, Данія та ін.) 

[392, с. 114].  

Слід визнати, що для значної частини членів суспільства процес сприйняття 

гомосексуальних відносин як норми ускладнюється стереотипами, 
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упередженнями і негативними асоціаціями, культивованими соціумом упродовж 

багатьох поколінь [9, с. 171; 116, с. 29]. Причому, навіть серед представників 

ЛГБТ-спільноти не спостерігається єдиного підходу, скажімо, щодо необхідності 

державної реєстрації одностатевих партнерств [110, с. 63]. Спори виникають 

також з приводу юридичної форми, назв таких об’єднань тощо [98, с. 51-52]. 

Приписами ЄКПЛ та правовими позиціями ЄСПЛ, виробленими при 

застосуванні її ст. 12, почасти підтверджується традиційний підхід до розгляду 

шлюбу як різностатевого союзу (Lebedev v. Ukraine [386]). У низці рішень Суд 

визнавав, що «... стаття 12 Конвенції є спеціальним законом для права на 

одруження. Вона забезпечує фундаментальне право чоловіка та жінки 

одружуватися і засновувати сім’ю... Вона втілює традиційну концепцію шлюбу як 

союзу між чоловіком і жінкою» [курсив наш – М. С.] (Rees v. United Kingdom, 

§ 49 (1986) [287], Sheffield and Horsham v. United Kingdom, § 67 (1998) [303], 

Chernetskiy v. Ukraine, § 28 (2016) [175]). Ця норма ЄКПЛ захищає право усіх 

різностатевих [курсив наш – М. С.] осіб вступати у такий союз, оскільки шлюб є 

«фундаментальним інститутом суспільства, на якому будується сім’я» (Cossey v. 

UK, Dissenting opinion of judge Martens, § 4.3.2, 42 (1990) [180]). Водночас станом 

на сьогодні у практиці Суду вироблені правові позиції, згідно з якими визнано 

правомірність укладення шлюбу між трансгендерами (Christine Goodwin v. the 

United Kingdom) і між особами однієї статі (Vallianatos v. Creece (2013) [315], 

Oliari and others v. Italy (2015) [270]). 

Наведене вище зумовлює необхідність узагальнення правових позицій 

ЄСПЛ щодо легалізації нетрадиційних форм реалізації права на повагу до 

сімейного життя у європейських державах. Для досягнення означеної мети 

необхідно звернутись до правової моделі рівноправного сімейного союзу як 

форми реалізації права людини на сімейне життя, на основі чого стає можливим 

загальнотеоретичний аналіз правової аргументації рішень ЄСПЛ з питань 

легалізації нетрадиційних сімейних союзів. 

У європейських спільнотах сьогодні відбуваються поступове послаблення 

дихотомізації чоловічих й жіночих ролей та зміни у ієрархічній структурі 
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гендерних відносин у бік егалітарності, а також зростання рівня суспільної 

толерантності у сфері статевої моралі [80, с. 34; 72, с. 68, 85-88]. Толерантність 

виступає «морально-правовим принципом, який здійснює істотний вплив на 

функціонування гендерно-диференційованих соціальних інститутів, таких як 

сім’я та шлюб»; він передбачає таку «трансформацію цінностей, при якій 

нейтралізується їхня ієрархія і розширюється сфера рівності можливостей 

чоловіків та жінок, що здобувають все більшу свободу вибору, зокрема у розвитку 

своїх особистих здібностей і у способах самореалізації, без обмежень, які 

пов’язані з гендерними ролями та стереотипами. На повазі до множинності й 

різноманіття цінностей суб’єкт допускає достовірність не тільки своїх, а й інших 

цінностей» [31, с. 88]. 

У низці країн Європи спостерігаються тенденції до легітимації й легалізації 

у формі надання права на укладення шлюбу чи вступу в цивільне партнерство, 

наприклад учасникам нетрадиційних сімей, які, як правило, є «гендерно-

нейтральними» [392, с. 146]. Йдеться про так звані «квір-сім’ї» [див.: 86, с. 5] або, 

інакше кажучи, незвичні з погляду гетеросексуальної нормативності, головно 

одностатеві, сімейні союзи, які, як свідчить досвід багатьох європейських держав, 

вже сьогодні отримують офіційне правове визнання. Підтвердженням цього 

слугують так звана модель «повного визнання» нетрадиційних сімейних відносин 

шляхом легалізації одностатевих шлюбів (Франція, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, 

Канада, Швеція, Люксембург та ін.) та модель «розширеного визнання», тобто 

реєстрація цивільних партнерств (Данія, Чехія, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, 

Хорватія та ін.) [392, с. 114]. В останньому випадку ідеться про специфічний 

соціальний та правовий інститут, в якому можуть бути узаконені відносини 

людей, котрі не перебувають у шлюбі. У зарубіжних державах існують різні 

форми таких партнерств, які передбачають для їхніх учасників набір певних прав, 

обов’язків та пільг (наприклад, гарантують спадкові права, право власності, 

однакові права при оподаткуванні та отриманні пенсій тощо). 

Означені загальносоціальні й законодавчі зміни дозволяють ставити у 

теоретичній площині питання про вироблення поняттєвої конструкції 
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рівноправного сімейного союзу. Така конструкція відображає особливу, визнану 

суспільством і державою, форму реалізації права людини на сімейне життя. Для 

рівноправного сімейного союзу характерні наявність загальних ознак сім’ї, 

добровільний спосіб утворення сімейного союзу та визнання за його учасниками 

рівних прав та обов’язків як у відносинах одне з одним, так і у відносинах з 

державою. 

З таких позицій визнаними в сучасних зарубіжних правопорядках видами 

рівноправних сімейних союзів виступають: а) зареєстровані (ідеться про такі 

спеціальні правові режими, як шлюб і цивільне партнерство) та б) незареєстровані 

(наприклад, т. зв. «конкубінат»); прикметно те, що коли виникає правовий спір, 

такі союзи можуть розглядатись як такі, що породжують в його учасників певні 

юридичні права й обов’язки. 

Водночас слід відзначити, що серед зареєстрованих рівноправних сімейних 

союзів найпоширенішою моделлю реалізації права людини на повагу до 

сімейного життя надалі залишається саме шлюб. Згідно із традиційною позицією 

українського законодавця, шлюб вважається суспільно визнаною і 

санкціонованою державою формою відносин виключно між чоловіком і жінкою. 

Відтак, з огляду на значний суспільний резонанс, якого в сучасних умовах 

набуває питання про офіційне визнання одностатевих відносин в Україні, нижче 

ми докладніше зупинимось на трансформації уявлень про сутність шлюбу у 

сучасних європейських правових системах, на еволюції концепції «поваги до 

сімейного життя» у правових позиціях ЄСПЛ з цього питання, а також на 

проблемах їхнього урахування в правовій системі України. 

Слід нагадати, що в суспільних, зокрема й у юридичних науках, існує кілька 

концепцій шлюбу, основними з яких є розгляд його як договору, союзу або ж 

таїнства. Так, у договірній концепції шлюбу суттєвим є звернення до цінностей 

правової рівності, свободи, особистої суверенності й автономії учасників 

сімейного союзу [71, с. 192-193; 363]. Підхід до шлюбу як до договору можна 

простежити, зокрема, в АЦУ 1811 р. [29], викладені в якому приписи мали певний 

вплив на розвиток приватного права України [64, с. 7]. Згідно зі статтею 44 цього 
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акту сімейні відносини встановлюються за допомогою шлюбного договору, в 

якому «дві особи різної статі, згідно з законом, виявляють свою волю жити в 

нерозлучному співтоваристві» («нерозривному спілкуванні» [64, с. 1031]), 

«народжувати дітей, виховувати їх». При цьому особисті права і обов’язки 

подружжя вважаються рівними (ст. 89) [29, с. 8]. Наведені положення можуть 

розглядатись як підтвердження договірної природи шлюбу як рівноправного 

сімейного союзу осіб різної статі.  

Договірний підхід до розуміння шлюбу відображений і у нормах 

законодавства деяких зарубіжних держав: НЦУ [43, с. 335-338] та ЦКФ [41, с. 88-

89, 99]. Додамо, що до відносно недавнього часу «різностатевість» була 

традиційною умовою вступу до шлюбу у Франції. Але із 2013 року почав діяти 

спеціальний закон, згідно з яким законодавець прирівняв одностатеві шлюби до 

різностатевих і надав гомосексуальним особам право на усиновлення дітей [413]. 

На відміну від Франції, у Німеччині діє окремий закон про цивільні партнерства. 

Він регламентує відносини людей, які не перебувають у шлюбі, у тому числі й 

одностатевих пар [411]. Подібний соціально-правовий інститут, в якому можуть 

бути узаконені відносини гомосексуальних осіб, діє також в Австрії [412].  

Визнання договірної природи шлюбу підтверджується і правозастосовною 

практикою України. Зокрема, в рішенні Лисичанського міського суду Луганської 

області від 9 листопада 2016 року, задовольняючи позов про розірвання шлюбу, 

суд виходив з того, що «добровільність шлюбу є однією з основних його засад». 

Суд наголосив, що «шлюб – це сімейний союз, при цьому слово «сімейний» 

засвідчує, що шлюб створює сім’ю, а слово «союз» підкреслює договірну природу 

шлюбу, яка зумовлює його добровільний характер». Суд зазначив також, що 

«збереження шлюбу можливе на паритетних засадах, на почуттях взаємної 

любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки, тобто на тому, що є моральною 

основою шлюбу» [328] [курсив наш – М. С.].  

Заперечення проти договірної концепції шлюбу можуть слугувати 

аргументами проти допустимості поширення інституту шлюбу на одностатеві 

пари. В цьому зв’язку зауважимо, що інтерпретація шлюбу як договору нерідко 
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піддається критиці правознавцями [345, с. 52; див. також: 27, с. 74; 107, с. 51]. 

Ключовим смисловим елементом поняття, яке розглядається, такі автори 

вбачають ознаку «союз», що підкреслює неможливість звести шлюб до договору 

як угоди. Однак юридична наука дорадянського періоду та низка сучасних вчених 

(С. Я. Фурса, З. В. Ромовська) визначають шлюб як «союз чоловіка й жінки з 

метою співжиття, заснований на взаємній згоді та укладений у встановленій 

формі», не відкидаючи при цьому також і договірної природи таких 

правовідносин [42, с. 317]. У коментарі З. В. Ромовської до СКУ вказується, що 

термін «союз» підкреслює законодавче визнання теорії договірної природи 

шлюбу, яка зумовлює його добровільний характер [333, с. 45].  

Розуміння шлюбу як союзу почасти наповнюється формально-юридичним 

смислом й потрапляє у сферу правового регулювання. Про це свідчить, зокрема, 

необхідність офіційного визнання шлюбу, себто його обов’язкова державна 

реєстрація. Утім, всупереч договірному тлумаченню, визначального значення тут 

набуває вже воля держави, а не осіб, які бажають укласти такий союз і 

встановлена державою форма його укладення. Актами сімейного законодавства 

України, Німеччини та Франції встановлена єдина юридична форма легалізації 

шлюбних відносин – реєстрація шлюбного союзу відповідними органами 

публічної влади. Прикметно, що за зарубіжним законодавством інститут 

державної реєстрації стосується також і цивільних партнерств. 

У контексті ст. 8 Конвенції може набувати правового значення офіційне 

визнання шлюбу у формі його державної реєстрації. Так, у справі Dadouch v. 

Malta (§ 48) [181] Суд ухвалив, що «визнання державою шлюбного статусу пар 

неминуче становить основу особистої і соціальної тотожності особи, а реєстрація 

шлюбу в якості форми визнання такого статусу обов’язково зачіпає право особи 

на повагу до приватного і сімейного життя». Згідно із позицією ЄСПЛ, шлюб є 

спеціальним правовим статусом, а тому держави мають деяку свободу розсуду і 

можуть по-різному ставитися до пар, які зареєстрували шлюб, і пар, які не 

зареєстрували шлюб, зокрема в питаннях оподаткування, соціального 

забезпечення і соціальної політики (Petrov v. Bulgariа [279]). Для прикладу, у 



164 
 

  

справі Muñoz Díaz v. Spain (2009) [258], де заявниця та її наречений уклали шлюб 

за ритуальними звичаями і традиціями ромської громади, проте без дотримання 

при цьому формальних вимог законодавства, ЄСПЛ встановив, що відмова у 

визнанні дійсності шлюбу заявниці не становить порушення статей 12 та 

14 ЄКПЛ. Згідно з правовою позицією Суду, ст. 8 ЄСПЛ не може розглядатися як 

така, що покладає на держави обов’язок визнавати релігійний шлюб чи зобов’язує 

їх встановити спеціальний режим для окремих категорій партнерів, що не 

зареєстрували шлюб (Şerife Yiğit v. Turkey (2010) [301]). На думку Суду, 

виражену в рішеннях у справах Abdulaziz, Cabales et Balkandali v. UK, § 62 (1985) 

[147], Berrehab v. Netherlands, § 21 (1988) [159], захист ст. 8 поширюється на 

відносини, засновані на «законному і дійсному шлюбі». При цьому у наведеній 

позиції Суду акцентується не обов’язок державної реєстрації шлюбного союзу, а, 

натомість, йдеться про відповідність Конвенції відмінних правових наслідків у 

разі здійснення державної реєстрації шлюбу та її нездійснення. 

Водночас, за відсутності чітких правових дефініцій поняття «шлюб», слід 

відзначити в цілому «ліберальний» підхід законодавців у згаданих вище державах 

Західної Європи до врегулювання відносин подружжя. Так, зокрема, поширення 

норм німецького, австрійського та французького законодавства про шлюб на 

категорію одностатевих пар пояснюється тим, що сімейне право покликане 

регулювати реальні, фактичні суспільні відносини, а тому законодавці виходять, 

головно, із такого розуміння шлюбу, яке на даний момент склалось і домінує у 

суспільній свідомості. При цьому як нормотворчі, так і правозастосовні органи 

повинні оцінювати існуючу у тих чи інших суспільних групах практику, 

виокремлювати саме певні соціально-поведінкові зразки, які відповідають 

публічно значущим цінностям і виступають характерними формами вираження 

норм суспільної моралі [9, с. 40; 362, с. 56].  

Водночас, як зауважує О. В. Беляєва, взірці соціальної поведінки, які 

співвідносяться з публічно-значущими цінностями і вимогами, піддаються такій 

же історичній динаміці, як і увесь суспільний розвиток [9, с. 9]. У міру того, як 

розвивається соціум, трансформуються функції соціальних інститутів – «вони 
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тісно корелюють з умовами життєдіяльності суспільства в цілому, тому їхній 

характер, ієрархія, пріоритетність, змістовне наповнення змінюються залежно від 

стану суспільства, розвитку його окремих сфер, потреб та вимог певного періоду» 

[344, с. 8]. Цю особливість у літературі позначають як транзитивність 

регулятивних функцій інституту (Г. В. Мальцев), в результаті чого змінюється або 

доповнюється його нормативна база, переробляються організаційні структури чи 

розвиваються способи поведінки людей тощо. При цьому, однак, сам інститут, 

його концепція та цілі у багатьох випадках зберігаються [96, с. 441, 467].  

Таким чином, головно у зв’язку із розвитком суспільної дійсності, а 

зокрема, завдяки ослабленню низки моральних і правових обмежень, перегляду 

традиційних ставлень щодо дошлюбних і позашлюбних відносин, соціальній 

легітимації нових зразків сімейної поведінки, відбувається трансформація самого 

інституту шлюбу. Зараз для суспільств практично усіх європейських країн доволі 

поширеною формою подружніх відносин стають так звані дистанційні 

(«гостьові») шлюби, «пробні» союзи тощо.  

Окресленим концепціям шлюбу певною мірою протистоїть його розуміння 

як таїнства, що вказує на освячення подружнього зв’язку Богом та на його 

нерозривність [19, с. 53]. У християнській культурі ідея шлюбу як вищої, 

сакральної цінності формується в Середньовіччі, коли шлюб почав трактуватись, 

головно, як священний союз, в основі якого лежить божественне начало. Так, 

Тома Аквінський стверджував, що шлюб має бути непорушним упродовж усього 

життя з метою збереження людського роду [416, с. 62]. У Хартії прав сім’ї 

Католицької Церкви підкреслюється, що шлюб – це «природна інституція, якій 

винятково належить місія продовжування життя» [19, с. 105, 123]. У межах 

означеного підходу постулюються цінності, властиві здебільшого традиційній 

суспільній моральності. Зокрема, виявляється особливе поціновування шлюбу як 

нерозривного різностатевого союзу, встановленого Богом, а також материнства й 

батьківства, які можуть бути реалізовані саме в такому союзі. 

Зауважимо також, що представники окремих релігійних напрямів (зокрема, 

лютерани, «п’ятидесятники», баптисти) сьогодні в основному несхвально 
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ставляться до розлучення, втім часто не перешкоджають йому. Відтак, значення 

шлюбу у релігійних переконаннях окремих християнських громад до певної міри 

охоплюється формально-юридичним смислом. Прикметно, що серед деяких 

протестантських церков навіть одностатеві союзи віднедавна не розглядаються як 

«гріх» [338].  

Зіставляючи усі наведені вище підходи до інтерпретації поняття шлюбу, 

можна відзначити, що увага у них акцентується на різних сутнісних ознаках 

шлюбу як союзу осіб: соціологічних (сімейному характері), ціннісно-змістових 

(моногамності, різностатевості, нерозривності), формальних публічно-правових 

ознаках (акті державної реєстрації) або ж формальному приватно-правовому 

характері (договірній природі). І хоча практично всі з наведених ознак зумовлені 

культурно-історично, окремі з них (а саме – різностатевість) у європейських 

суспільствах зазнають особливо суттєвих змін, викликаних уже згаданими 

чинниками. Такі зміни не можуть не знаходити відображення у національному 

законодавстві і міжнародній судовій практиці. Проте «випередження» соціального 

визнання нетрадиційних сімейних відносин з боку ЄСПЛ у кожному випадку є 

доволі неоднозначним і контраверсійним. 

Окрім викладеного, охарактеризувати засоби досягнення справедливого 

балансу цінностей при реалізації права людини на повагу до сімейного життя 

дозволяє розгляд аргументів щодо легітимізації й легалізації нетрадиційних 

відносин, які виникають за участю представників ЛГБТ-спільноти. Усю 

сукупність таких аргументів можна розділити на: правові (філософсько-правові й 

формально-юридичні), соціологічні, психологічні, економічні та ціннісно-

світоглядні (моральні й релігійні), визнаючи при цьому певну умовність такого 

розрізнення. Відзначимо, що у правових позиціях ЄСПЛ економічна та суто 

моральна й релігійна аргументація в їх «чистому», тобто не в соціологізованому, 

вигляді, практично не використовується. Натомість, звернення до моральної 

аргументації іноді може мати місце в окремих думках суддів ЄСПЛ. 

Позаяк особливістю сучасного етапу суспільного розвитку є поява нових 

типів подружнього партнерства, в останні роки Суд нерідко допускає як 
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можливість укладення шлюбу чи цивільного партнерства між особами однієї статі 

(Vallianatos v. Creece (2013) [315], Oliari and others v. Italy (2015) [270]), так і 

можливість вступу у шлюб транссексуалів (Christine Goodwin v. United Kingdom). 

Використовувані в практиці ЄСПЛ аргументи з питань права на повагу до 

сімейного життя учасників нетрадиційних сімейних союзів виступають 

правозастосувальними інструментами, за допомогою яких обґрунтовуються 

правові позиції Суду з означеного питання. Розглянемо їх. 

Як відомо, впродовж тривалого часу у законодавстві європейських держав 

одностатеві відносини не визнавались такими, що становлять соціальну цінність, і 

навіть були кримінально заборонені. Ще у 1955 році у справі X v. Germany 

Комісія встановила, що законодавство, яке передбачало кримінальну 

відповідальність за згадані відносини з метою захисту здоров’я чи моралі, не 

суперечить принципам Конвенції [45, с. 126]. Такий підхід, однак, не набув 

подальшого розвитку у практиці Суду, і пізніше, у 1981 році, почала 

окреслюватись певна тенденція до зростання значущості таких відносин. Тоді 

ЄСПЛ вперше визнав, що закони, які встановлювали криміналізацію 

гомосексуальних актів, порушують право на повагу до приватного життя 

одностатевих пар (див. вже згадувану справу Dudgeon v. United Kingdom [186]).  

У подальшому, а саме до 2010 року ЄСПЛ у цілому виявляв доволі 

стримане ставлення до згаданого виду відносин, вважаючи, що гомосексуальні 

відносини між двома чоловіками мають розглядатись тільки в межах поняття 

приватного життя. Правова позиція, згідно із якою сталі одностатеві відносини 

між партнерами, їхні емоційні і статеві зв’язки становлять приватне життя, 

неодноразово знаходила відображення у практиці Суду (W. J. and D. P. v. United 

Kingdom [319], Norris v. Ireland [265], Modinos v. Cyprus [255], Smith and Grady v. 

United Kingdom [305], Lustig-Prean and Beckett v. United Kingdom [245], A.D.T. v. 

United Kingdom [144], Perkins and R. v. United Kingdom [277], Beck, Copp and 

Bazeley v. United Kingdom [156]). Разом із тим наголошувалось, що ці відносини 

не входять до обсягу поняття «сімейне життя» (Röösli v. Germany [291], Mata 

Estevez v. Spain [371]).  
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Але вже у 2010 році у справі Schalk and Kopf v. Austria, з урахуванням 

стрімкої лібералізації панівної суспільної моралі стосовно одностатевих відносин, 

що відбулася у Європі, ЄСПЛ не зміг заперечити, що відносини таких пар по суті 

становлять «сімейне життя». Наведемо соціологічні аргументи, які лежать в 

основі правових позицій ЄСПЛ у згадуваній справі. Вона стосувалась ненадання 

державою дозволу на укладення шлюбу заявникам однієї статі, які перебували у 

довготривалих фактичних відносинах. У скарзі заявники стверджували, що за 

сучасних умов відсутність юридичної можливості укладення між ними шлюбу 

становила порушення їхнього права на повагу до приватного та сімейного життя, 

а також принципу недискримінації. Окрім цього, вони заявляли про порушення 

їхнього права на мирне володіння майном. Зокрема, доводили, що у випадку, коли 

один партнер помирає, то інший зазнає дискримінації в силу того, що він буде 

поставлений у менш сприятливе становище згідно з податковим правом, аніж 

такий партнер з одруженої пари. Національні суди своє негативне рішення 

умотивовували тим, що відповідно до законодавства Австрії у шлюбі можуть 

перебувати лише особи різної статі. При цьому суди посилались на принцип 

рівності, що міститься у Федеральній Конституції Австрії, та на Конвенцію (у ст. 

12 якої зазначається «чоловік та жінка»), вказуючи що згадані акти не вимагають, 

щоб поняття «шлюб», який пов’язаний з основоположною можливістю 

батьківства, було розширене до іншого виду відносин.  

Стосовно зв’язку між правом на шлюб та правом на створення сім’ї Суд 

повторив попередньо висловлену правову позицію, згідно із якою «неможливість 

пари зачати або усиновити дитину не може сама по собі розглядатися як така, що 

виключає право на шлюб» (Christine Goodwin v. United Kingdom, § 98 [176]). 

Водночас, аби дійти певного висновку щодо одностатевого шлюбу, Суд 

вдався до соціологічної та політичної аргументації. Зокрема він наголосив, що з 

огляду на стрімку еволюцію у частині юридичного визнання одностатевих пар в 

значній кількості держав-учасниць «було б нещиро дотримуватись позиції про те, 

що на відміну від різностатевої пари одностатева пара не могла мати «сімейного 

життя» у світлі статті 8» (§ 94) [297]. У цьому зв’язку ЄСПЛ, повернувшись до 



169 
 

  

витоків Конвенції, нагадав, що хоча у 1950-х роках шлюб розглядався виключно у 

традиційному сенсі як союз між чоловіком і жінкою, з часу прийняття ЄКПЛ 

відбулися значні соціальні зрушення у цьому інституті (Christine Goodwin v. 

United Kingdom [176]). Станом на сьогодні в багатьох державах Західної та 

Північної Європи одностатеві союзи отримали офіційне правове визнання 

(щоправда із заувагою ЄСПЛ, що така точка зору законодавців «відображала 

власне бачення ролі шлюбу у суспільствах цих держав і не випливала з 

тлумачення основоположних прав, закладеного Договірними Державами у 

Конвенції у 1950 році» (§ 53) [176]). Зрештою, беручи до уваги положення, 

зокрема ст. 9 ХОПЄС, Суд допускає можливість укладення шлюбу між особами 

гомосексуальної статевої орієнтації.  

У даній справі ЄСПЛ також звернув увагу на національно-культурні 

особливості інституту шлюбу. Суд, зокрема, констатував, що інститут шлюбу є 

«глибоко вкоріненим у соціальний та культурний контекст, що може значно 

відрізнятися в різних суспільствах». З огляду на це органи держави порівняно з 

міжнародними суддями мають змогу «краще оцінити» потреби суспільства та 

задовольнити їх (§ 62) [176].  

Тут знов-таки йдеться про віднайдення Судом справедливого балансу поміж 

конкуруючими цінностями та інтересами.  

Так, у процесі розгляду справи заявники, апелюючи до права на повагу до 

приватного та сімейного життя, фактично прагнули одержати підтвердження 

(визнання) права на укладення шлюбу між особами однієї статі чи можливості 

отримати юридичне визнання їхніх відносин у інший спосіб; юридичної 

можливості заручитися; захистити інтерес щодо недискримінації за ознакою 

статевої орієнтації; можливості легалізувати сімейні відносини в державних 

органах; можливості отримати майнову компенсацію у разі смерті партнера та 

одержати інші матеріальні блага, які надаються різностатевим одруженим 

партнерам та дітям одного з них, які проживають у спільному з ними житлі.  

Натомість держава обстоювала цінність традиційного шлюбного союзу й 

таке розуміння права на шлюб, що за своєю природою обмежене різностатевими 
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парами; поняття «шлюб», що пов’язане з основоположною можливістю 

батьківства. При цьому уряд покликався на приватний (а не сімейний) характер 

відносин між особами однієї статі. 

У результаті розгляду цієї справи Суд дійшов висновку, що відносини 

заявників, ‒ одностатевої пари, які характеризуються такими ознаками, як спільне 

проживання та стійкість емоційних уз, – за аналогією з такими ж відносинами в 

різностатевій парі підпадають під поняття «сімейного життя» та підлягають 

охороні за ст. 8 Конвенції (§§ 92-94) [297]. Водночас ЄСПЛ сформулював правову 

позицію, згідно з якою «право на шлюб, закріплене у ст. 12 Конвенції, не повинно 

за будь-яких умов бути обмежене шлюбом між особами різної статі» (§ 61). 

Відтак, хоча захист традиційної сім’ї був вагомою та законною підставою, у 

розглядуваній справі ЄСПЛ підтримав позицію заявників, надавши захист їхнім 

інтересам не лише як приватному, а й як сімейному життю, відобразивши, у такий 

спосіб, сучасні тенденції до змін у сприйнятті сімейного життя, що набувають 

дедалі більшого поширення в європейських суспільствах.  

Подібний підхід Суд демонстрував також і в наступних справах Gas and 

Dubois v. France (2012) [200] та Х. v. Austria (2013) [322]. Перша справа 

стосувалась відмови заявниці п. В. Газ у праві на т. зв. внутрішньо-сімейне 

усиновлення дитини своєї партнерки, після того, як матір дитини Н. Дюбуа 

надала на це свою згоду. Йдеться про дитину, яка була зачата за допомогою 

штучного запліднення за участю анонімного донора. У іншій справі національні 

суди відмовили одній із жінок у внутрішньо-сімейному усиновленні 

позашлюбного сина її партнерки. В обох випадках ЄСПЛ ухвалив, що відносини 

між двома жінками, які мешкають спільно упродовж багатьох років і, до того ж, 

офіційно уклали між собою цивільний союз (як в ситуації із В. Газ та Н. Дюбуа) 

та утворюють стабільну одностатеву пару, а також дитиною, яка проживає разом 

із ними та виховується ними спільно, становлять «сімейне життя» у сенсі ст. 8 

ЄКПЛ. Свою правову позицію Суд підкріплював наступною соціологічною 

аргументацією: «при захисті традиційної сім’ї держава повинна зважати на 

розвиток суспільства, зокрема на переміни у сприйнятті соціальних проблем чи 
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певних міжособистісних відносин, у тому числі й на той факт, що не існує 

єдиного способу здійснення права на приватне та сімейне життя» (Х. v. Austria, 

§ 139) [322].  

Схожа лінія аргументації простежується і у справах P. B. і J. S. v. Austria 

[273], Vallianatos and Others v. Greece [315], Hämäläinen v. Finland [211]. При 

цьому ЄСПЛ акцентував увагу на тому, що ст. 8 ЄКПЛ не може тлумачитись як 

така, що встановлює «зобов’язання стосовно надання одностатевим парам 

доступу до шлюбу» (Hämäläinen v. Finland) [211].  

Незабаром відбулася конкретизація правової позиції Суду із означеного 

питання в аспекті обсягу права на повагу до сімейного життя. Особливий інтерес 

у зв’язку з цим викликає відносно нещодавнє рішення із справ цієї категорії, 

ухвалене стосовно Італії – держави, в суспільному житті якої, як відомо, досить 

вагому роль відіграє католицизм (Oliari and Others v. Italy) [270]. За її обставинами 

кілька одностатевих пар, які юридично оформили свої відносини за кордоном, 

оскаржували відмову національних органів визнавати їхні відносини офіційно. 

Така відмова пов’язувалась з тим, що законодавством передбачалась можливість 

укладення шлюбу лише між особами різної статі.  

Вкотре визнавши гомосексуальні взаємини такими, що підпадають під 

поняття «сімейне життя», Суд констатував відсутність достатніх законодавчих 

гарантій для задоволення особливих потреб заявників (це, зокрема, потреба у 

взаємній матеріальній підтримці, аліментні зобов’язання, право спадкування, 

право бути законним представником тощо). Зважуючи задіяні у справі особисті та 

публічні інтереси, Суд дійшов висновку про відсутність у цій ситуації 

превалюючих інтересів італійського суспільства. На думку ЄСПЛ, намагаючись 

захистити гетеросексуальну концепцію сім’ї та традиційну моральність, уряд 

залишив поза увагою важливі позиції вищих судових органів Італії (зокрема, 

Конституційний Суд цієї країни неодноразово обґрунтовував потребу 

юридичного визнання відповідних прав і обов’язків за учасниками таких союзів) 

й утвердження толерантності до одностатевих відносин у суспільстві цієї країни. 

Керуючись наведеними міркуваннями, Суд постановив, що влада порушила свій 
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позитивний обов’язок відносно забезпечення заявникам доступних правових 

гарантій для визнання і захисту їхнього союзу.  

Додамо, що винесене рішення, очевидно, стало своєрідним поштовхом до 

схвалення італійським парламентом змін до сімейного законодавства, які 

передбачають легалізацію цивільних союзів одностатевих пар (зокрема, 

закріплюють право на розподіл майна і право спадкування) [15].  

Виявлені істотні зміни правових позицій ЄСПЛ, які визначають обсяг права 

на повагу до сімейного життя, відбувались у контексті загальних змін 

аксіологічних орієнтирів у царині особистих і сімейних відносин, які в 

європейських суспільствах упродовж останніх десятиліть зазнали суттєвих 

перетворень. Так, поступове висунення у центр сімейної сфери цінності 

індивідуальної свободи, як підґрунтя для самореалізації та самовизначення 

кожного із членів сім’ї, можливості вибору тієї чи іншої моделі організації 

власного сімейного життя залежно від особистих потреб, зумовило розширення 

уявлення про сімейне життя у практиці Суду. Як наслідок, його теперішнє 

розуміння «акумулює» в собі ті ознаки (наприклад, сталі відносини осіб однієї 

статі, їхні емоційні відносини), які раніше трактувались як складові приватного 

життя [355, с. 80].  

Окремо слід відзначити, що соціологічна аргументація ЄСПЛ базується на 

поступовому відході від цінностей традиційного суспільства до тлумачення 

шлюбу у контексті зростання значущості т. зв. постматеріалістичних ціннісних 

орієнтацій та цінностей самореалізації (Р. Інґлегарт). І хоча розмаїття 

соціокультурних норм і традицій, що позначені, у тому числі, й суттєвим впливом 

релігії, зумовлює неоднорідність у ставленні європейських суспільств до визнання 

подружніми тих чи інших моделей відносин, варто мати на увазі, що, зокрема, 

одностатеві партнерства вже сьогодні набули соціальної легітимації у більшості 

західноєвропейських держав. 

Розкриваючи зміст правових позицій ЄСПЛ, зокрема щодо запровадження 

конвенційної охорони одностатевих союзів, необхідно звернути увагу також і на 

аргументацію психологічного ґатунку, якою послуговується Суд. До аргументів 
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такого типу можна віднести твердження ЄСПЛ про те, що одностатеві пари, так 

само як і різностатеві, можуть вступати у стійкі партнерські відносини. Про це 

свідчить той факт, що «емоційні та статеві відносини між співмешканцями в 

одностатевій парі, які перебувають у де-факто існуючих постійних стосунках – 

так само як і відносини в різностатевій парі в такій самій ситуації – підпадають 

під визначення сімейного життя» (Schalk and Kopf v. Austria [297], § 94, 

Vallianatos and others v. Creece, § 73 [315]). Водночас в плані взаємної підтримки 

та допомоги спільно проживаючі одностатеві пари мають ті самі потреби, що і 

партнери різної статі (Vallianatos and others v. Creece) [315]. З огляду на зазначене 

ЄСПЛ констатував, що «цивільні партнерства як офіційно визнана альтернатива 

шлюбу мають істотну цінність для осіб, які перебувають в становищі заявників, 

незалежно від правових наслідків, які вони могли б спричинити та якими б 

вузькими чи широкими вони не були» (Oliari and others v. Italy [270], §174).  

Зрештою, зупинимось докладніше на використовуваних ЄСПЛ доводах 

філософсько-правового і формально-юридичного типу. Правова аргументація 

позицій Суду щодо одностатевих партнерств значною мірою ґрунтується на 

апелюванні до принципів юридичної рівності та недискримінації. 

Специфіка справ про дискримінацію, яка відрізняє їх від переважної 

більшості інших категорій справ, полягає в тому, що аргументація в них 

будується на порівнянні. Важливим при побудові аргументації є ідентифікація 

неоднакового ставлення, яка відбувається, зокрема, через пошук або вибір так 

званого «компаратора» – особи або групи осіб, з якими буде здійснюватися 

порівняння. Наступний крок: визначення ознаки, за якою осіб відносять до тієї чи 

іншої групи – своєрідної «підстави класифікації». Це має бути характеристика, за 

якою відбувається протиставлення потенційної жертви дискримінації та 

компаратора і через яку «жертву» позбавлено тих прав або привілеїв, які належать 

іншим [119, с.7-8].  

Згідно зі ст. 14 Конвенції «забороняються ті відмінності у поводженні, які 

ґрунтуються на чітко визначених, об’єктивних або особистісних ознаках, чи 

ознаках, за якими особи або групи осіб відрізняються одна від одної» (Carson and 
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Others v. United Kingdom (§§ 61, 70) [171], Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. 

Denmark (§ 56) [230]). Це, зокрема, ознаки статі, раси та власності (Kiyutin 

v. Russia (§ 56) [229]). Водночас, використовуване Судом формулювання «за будь-

якою ознакою» (англ. – «any ground such as»; франц. – «notamment» (особливо)) та 

використання словосполучення «за іншою ознакою» (англ. – «any other status»; 

франц. – «toute autre situation» (у будь-якій іншій ситуації)) дозволяє ЄСПЛ 

розширювати перелік захищених ознак у ЄКПЛ (Engel and Others v. Netherlands 

(§ 72) [193], Carson and Others v. United Kingdom (§ 70) [171], Kiyutin v. Russia 

(§ 56) [229]). Тлумачення останніх, з погляду ЄСПЛ, «не обмежене 

характеристиками, які є особистими у тому сенсі, що вони вроджені або 

внутрішні» (Clift v. United Kingdom (§§ 56-58) [178], Kiyutin v. Russia (§ 56) [229]).  

Останній, третій крок – оцінка становища, у якому опинилася «жертва»: чи 

є воно гіршим за становище компаратора. Зазвичай саме це і слугує приводом, 

який породжує відчуття несправедливості [119, с. 11]. У цьому зв’язку необхідно 

акцентувати, що «не кожна відмінність у ставленні становитиме порушення 

ст. 14 Конвенції – має бути встановлено, що інші особи в аналогічних чи відносно 

подібних ситуаціях зазнають привілейованого ставлення». Різниця у ставленні 

вважатиметься дискримінаційною тоді, коли не буде об’єктивного, 

обґрунтованого і розумного виправдання; інакше кажучи, «якщо не 

переслідується легітимна мета чи якщо нема достатнього зв’язку між 

пропорційністю заходів, використаних для досягнення мети, або якщо мета 

потребує зусиль для реалізації» [390, с. 179].  

З огляду на зазначене держава-відповідач, у свою чергу, повинна довести, 

що відмінність у поводженні могла бути виправдана. При оцінці того, «чи 

відмінності у подібних ситуаціях виправдовують відмінність у поводженні, і у 

якій мірі, держави користуються певною свободою розсуду» (Marckx v. Belgium 

(§ 31) [249]). Межі цієї свободи «змінюються залежно від обставин, предмету та 

загальної ситуації» (Burden v. United Kingdom (§ 60) [168], Carson and Others v. 

United Kingdom (§ 61) [171], Clift v. United Kingdom (§ 43) [178]). З погляду 

ЄСПЛ, «якщо обмеження основоположних прав застосовується до особливо 
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вразливої групи суспільства, яка вже зазнавала значної дискримінації в минулому, 

то свобода розсуду держави є значно вужчою і для введення таких обмежень 

повинні бути наведені дуже вагомі підстави» (Kiyutin v. Russia (§ 63) [229]). 

Причиною такого підходу, який «сам по собі ставить під сумнів певні 

класифікації», Суд називає те, що групи, про які ідеться, історично піддавалися 

упередженому ставленню з тривалими наслідками, що викликало їхню соціальну 

ізоляцію. Відповідно, таке «упереджене ставлення могло призвести до 

закріплення законодавчих стереотипів, за якими заборонялася індивідуальна 

оцінка можливостей та потреб цих груп» (Kiyutin v. Russia (§ 63) [229]). 

У своїй практиці Суд виокремив низку соціальних груп, які зазнавали 

відмінностей у поводженні з огляду на такі ознаки, як: стать (Burghartz v. 

Switzerland, § 27 [169]), сексуальна орієнтація (Smith and Grady v. United Kingdom, 

§ 90 [305]), раса чи етнічне походження (Timishev v. Russia, § 56 [310]), розумові 

здібності (Shtukaturov v. Russia, § 95 [304]) чи інвалідність (Glor v. Switzerland, 

§ 84 [202]).  

Таким чином, хоча ст. 14 ЄКПЛ прямо не згадує «сексуальну орієнтацію» 

серед числа захищених ознак, Суд, тим не менш, неодноразово зазначав, що 

остання входить до переліку «інших» ознак, які захищаються за цією статтею 

Конвенції (Е. В. v. France (2008) [188], Smith and Grady v. United Kingdom (1999) 

[305]) [117, с. 104-105]. Так, у справі S. L. v. Austria [293] заявник скаржився на те, 

що відповідно до національного законодавства сексуальні відносини між 

чоловіками, якщо одна зі сторін не досягла вісімнадцяти років, становлять 

кримінально каране діяння. Натомість, жінки (одностатевої і гетеросексуальної 

орієнтації) могли вступати у статеві відносини з чотирнадцяти років. ЄСПЛ 

виявив у цій ситуації дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації.  

Так само і ст. 8 ЄКПЛ забезпечує захист від посягання органів влади у 

сферу сексуальної орієнтації як такої. Це зумовлено тим, що ЄСПЛ намагається 

забезпечити максимальний захист осіб у ситуації, коли держава втручається у 

сфери, що зачіпають ключові елементи людської гідності, якими є, у тому числі, 

сексуальне чи сімейне життя [117, с. 106]. Зокрема, у справі Karner v. Austria 
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ЄСПЛ зазначив, що хоча захист традиційної сім’ї може вважатися законною 

метою, «межі свободи розсуду держави [...] є вузькими [...] коли відмінність у 

поводженні залежить від статі чи сексуальної орієнтації особи» (§ 41) [225].  

За тривалий період своєї діяльності Суд виробив низку правових позицій з 

питань неприпустимості дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації (див. 

додаток Б). Ось головні з них:  

- Суд вказав, що «не бачить жодних підстав для проведення відмінностей 

між тими заявниками (йдеться про одностатеві пари), які спільно проживали, і 

тими з них, які з професійних чи соціальних причин не проживали спільно, 

оскільки факт відсутності спільного проживання не позбавляє відповідні пари 

ознак стійкості, що доправляє їх до сфери сімейного життя у розумінні статті 8» 

(Vallianatos and others v. Creece, § 73) [315];  

- «забезпечення балансу між інтересами захисту сім’ї в її традиційному 

розумінні та захисту передбачених Конвенцією прав сексуальних меншин за 

своїм характером є важким і делікатним завданням, що може вимагати від 

держави примирення суперечливих поглядів та інтересів, які сприймаються 

зацікавленими сторонами як принципово антагоністичні» (Kozak v. Poland, § 99 

[233], Х. v. Austria [322], § 151); 

- «відмінності за ознакою сексуальної орієнтації – так само як і 

відмінності за ознакою статті – мають обґрунтовуватися досить серйозними 

підставами або, як констатується у деяких випадках, досить переконливими і 

вагомими підставами» (Е. В. v. France §§ 91, 93 [188], Karner v. Austria, §§ 37, 41 

[225], L. and V. v. Austria, § 38 [237]);  

- «відмінності, що обґрунтовуються виключно посиланнями на 

сексуальну орієнтацію, недопустимі за Конвенцією» (Х. v. Austria, § 99 [322], 

Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, § 36 [295]); 

- «коли відмінність у поводженні ґрунтується на ознаці статі чи 

сексуальної орієнтації, свобода розсуду держави є вузькою» (Karner v. Austria, 

§ 41 [225], Kozak v. Poland § 92 [233]);  
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- «у випадках, коли межі розсуду держави є вузькими – як це має місце 

у разі, якщо відмінність у ставленні ґрунтується на ознаці статі або сексуальної 

орієнтації – принцип пропорційності вимагає не лише того, щоб засіб, обраний 

для досягнення поставленої мети, був загалом придатним для цього. Має бути 

продемонстровано, що для досягнення цієї мети необхідно було виключити певні 

категорії людей (у даному випадку – осіб, які перебувають в одностатевих 

стосунках) зі сфери застосування відповідних положень» (Kozak v. Poland, § 99 

[233], Vallianatos and others v. Creece, § 85 [315]); 

- «одностатеві пари, так само як і різностатеві пари, можуть вступати у 

стійкі шлюбні відносини. Відповідно, вони перебувають у відносно подібній 

ситуації з різностатевою парою щодо потреби у юридичному визнанні і захисті 

їхніх відносин» (Schalk and Kopf v. Austria, § 99 [297], Oliari and others v. Italy, 

§ 165 [270]);  

- «одностатеві пари особливо зацікавлені в отриманні можливості 

вступу у цивільний шлюб, оскільки це надавало б їм, на відміну від пар різної 

статі, єдино можливу підставу у законодавстві для юридичного визнання їхніх 

відносин» (Vallianatos and others v. Creece, § 78 [315]); 

- «не має значення, з точки зору захисту, що надається сімейному 

життю, чи засновані відносини заявниці з сім’єю на шлюбі або ж на 

зареєстрованому партнерстві» (Hämäläinen v. Finland, § 85 [211]); 

- «хоча стаття 8 не гарантує права на усиновлення, Суд визнавав – у 

справі, в якій йшлося про усиновлення дитини гомосексуальною особою, яка не 

перебуває у шлюбі – що держава, яка створює право, що виходить за рамки її 

зобов’язань за статтею 8 Конвенції, не може застосовувати таке право у спосіб, 

який є дискримінаційним у значенні статті 14» (Х. v. Austria, § 135 [322], Е.В. v. 

France, § 49 [188]). 

Підсумовуючи наведене, видається підставним погодитись із тезою 

Н. М. Оніщенко про те, що «принцип рівності набуває конкретизованої форми 

лише при визначених соціокультурних умовах», за наявності яких він отримує 

своє «ціннісне культурно-духовне обґрунтування, а отже, повноцінне соціальне 
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сприйняття як необхідний елемент загального статусу людської особистості». Це 

означає, що для соціальної легітимації в українському суспільстві «цей принцип 

має бути розтлумачено не лише з погляду юридичної (правової) сутності, що 

фактично абсолютизує право, а й отримати культурно-духовне або морально-

релігійне виправдання» [120, с. 240-241]. 

Відзначимо, що проблема доцільності запровадження правової охорони 

нетрадиційних сімей у сучасних культурно-плюралістичних суспільствах полягає 

в тому, аби віднайти належну рівновагу між універсальністю таких прав, які 

повинен мати кожен представник ЛГБТ-спільноти вже унаслідок своєї належності 

до людського роду, і визнанням варіативності культурних контекстів, які 

визначають його зміст та обсяг на основі цінностей, що існують в межах 

конкретного суспільного буття [349, с. 174]. Так, незважаючи на досить широке 

(24 із 47 держав-членів РЄ) юридичне запровадження тієї чи іншої форми 

одностатевих союзів у країнах Західної та Північної Європи, ставлення до такого 

роду відносин в українському суспільстві вельми неоднозначне. 

Оскільки ЄКПЛ є невід’ємною частиною законодавства України, 

забезпечення своєчасного та ефективного захисту прав людини у всіх сферах, 

зокрема у сфері її сімейного життя, має здійснюватися з урахуванням правових 

позицій, вироблених ЄСПЛ при тлумаченні й застосуванні ст. 8 Конвенції. У 

цьому зв’язку не можна не вказати на низку неврегульованих або ж недостатньо 

врегульованих українським законодавцем питань у сфері права людини на 

сімейне життя й на повагу до нього. До таких питань сьогодні належить проблема 

офіційного визнання і захисту таких сімейних відносин, які, з огляду на 

домінуючі в суспільстві моральнісні уявлення, слушно вважаються 

нетрадиційними. 

Зважаючи на значну роль цінностей традиційної моральності в Україні (що 

підтверджують існуючі консерватизм, патріархальність, відносно високий рівень 

релігійності (згідно з даними опитування, проведеного у лютому 2015 року 

групою соціологічних компаній – РЕЙТИНГ, SOCIS, Центр Разумкова та КМІС, 

більшість українців (74%) вважають себе православними, 8% – греко-католиками, 
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1% – римо-католиками й вірними протестантських церков. Позаконфесійними 

християнами себе вважають майже 9% опитаних, не відносять себе до жодного з 

релігійних віросповідань 6%, а ще 1% респондентів було важко відповісти [368])), 

наприклад, наміри закріпити на законодавчому рівні право на гомосексуальне 

партнерство, а також прагнення надати ЛГБТ-парам дозвіл на всиновлення дітей 

сьогодні видаються доволі передчасними. Як відзначає І. В. Галицький, «в основі 

певного національного ізоляціонізму, який домінує у масовій свідомості 

населення України, закладені архаїчно-традиціоналістські ціннісні орієнтації. 

Вони значною мірою визначають формування, розвиток і консолідацію системи 

соціальних відносин на цьому етапі розвитку українського суспільства» 

[31, с. 83]. З огляду на це вважаємо за можливе погодитись із позицією, згідно з 

якою найближчим часом український законодавець не повинен, так би мовити, 

«відкривати» інститут шлюбу для представників однієї статі.  

Тим не менш, вважаємо, що з метою запобігання дискримінації деяких 

представників ЛГБТ-спільноти у суспільстві слід, принаймні, визначити межі 

допустимого здійснення їхніх прав у цій сфері, які повинні бути узгоджені із 

правами та законними інтересами інших осіб. Адже, наприклад, в Україні зміна 

імена, прізвища й по-батькові, а також відмітки про стать у паспорті та інших 

документах для трансгендерної особи доступні тільки після проходження нею 

низки складних хірургічних втручань. Через це значна частина трансгендерів 

опиняється в ситуації, коли їхня зовнішність, яка вже змінилася під впливом 

гормонотерапії, не відповідає даним у документах, що посвідчують особу. Це, у 

свою чергу, створює складнощі під час будь-яких соціальних взаємодій, які 

вимагають пред’явлення документів: відкриття рахунку у банку, отримання 

соціальної та медичної допомоги, працевлаштування та вступу до навчальних 

закладів, оренди житла тощо. Водночас проходження процедури зміни статі 

заборонено для тих осіб, які мають неповнолітніх дітей, перебувають у шлюбі, не 

мають постійної роботи чи місця проживання та ін. [366, с. 4-5]. У зв’язку із цим 

видається доцільним внести зміни в Закон України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» № 5207-VI від 6 вересня 2012 року [121], а 
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зокрема доповнити його нормою, якою б передбачалась «заборона дискримінації 

за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, а також порушення 

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав 

людини залежно від гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації».  

Як свідчить розпорядження Кабінету Міністрів України № 1393 від 

23 листопада 2015 року, український уряд вже невдовзі планує розробити 

подібний законопроект. Зазначеним документом було затверджено «План заходів 

з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року». 

Згідно з його текстом, у розділі «Створення ефективної системи запобігання та 

протидії дискримінації» передбачається подання в другому півріччі 2017 року «на 

розгляд Кабінету міністрів законопроекту про легалізацію в Україні 

зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з 

урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння та спадкування 

майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності, 

конституційного права несвідчення проти свого партнера» [113]. Мета цього 

законопроекту полягає в забезпеченні формального механізму визнання 

одностатевих пар та надання юридичної сили відносинам таких партнерів, з 

урахуванням, зокрема, відповідних тенденцій в інших європейських країнах.  

Зауважимо, що, на наш погляд, оскільки можливість запровадження 

державної реєстрації відносин одностатевих пар в Україні прямо залежить від 

стану суспільної моральності, такі суттєві новації потребували б проведення 

упродовж тривалого часу спеціальних соціологічних досліджень з метою 

вивчення громадської думки з означеного питання або й, можливо, також 

всеукраїнського консультативного референдуму. На завершення додамо, що в 

сучасних умовах державою повинні здійснюватися освітні й виховні заходи та 

ініціативи, спрямовані на збереження традиційної моделі сім’ї та популяризацію 

традиційних сімейних цінностей. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Вироблені при тлумаченні і застосуванні положень ст. 8 ЄКПЛ правові 

позиції Суду утворюють концепцію «поваги до сімейного життя». До її основних 

елементів належать матеріально-правові позиції ЄСПЛ, які: 

а) встановлюють мету нормативних приписів ст. 8 Конвенції; 

б) визначають сферу їхнього застосування шляхом конкретизації змісту 

поняття сімейного життя; 

в) конкретизують зміст і обсяг права на повагу до сімейного життя, зокрема 

через формулювання обов’язків держави щодо забезпечення реалізації інтересів і 

цінностей у сфері спільної життєдіяльності членів сім’ї. 

2. Основними засобами формування і розвитку правових позицій Суду щодо 

права на повагу до сімейного життя є: 

1) конкретизація нормативних приписів ст. 8 ЄКПЛ; 

2) конкретизація попередніх правових позицій Суду, яка здійснюється в 

загальних змістових межах попередньої практики ЄСПЛ; 

3) змістова трансформація (перегляд попередньої правової позиції), що має 

наслідком зміни змісту та/або обсягу права на повагу до сімейного життя. 

Етапами формування і розвитку концепції «поваги до сімейного життя» в 

практиці ЄСПЛ є: 1) становлення цієї концепції (1979-1997 рр.); 2) розширення 

змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя (з 1997 р. по теперішній час). 

Змістова еволюція концепції поваги до сімейного життя стосувалась можливостей 

використання сучасних репродуктивних технологій й розширення сфери дії 

положень ст. 8 Конвенції за колом осіб. 

Виявом цього стало визнання сімейними відносин за участю 

трансгендерних людей, можливості усиновлення дітей гомосексуалами, 

укладення шлюбу між особами однієї статі тощо (рішення ЄСПЛ у справах X., Y. 

and Z. v. United Kingdom (1997 р.), Dickson v. United Kingdom (2007), Е. В. v. 

France (2008), Schalk and Kopf v. Austria (2010), S. H. and Others v. Austria (2011), 

Vallianatos and others v. Creece (2013), Oliari and others v. Italy (2015) та ін.). 
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3. Загальносоціальні й законодавчі зміни, що відбуваються в європейських 

державах, дозволяють ставити у теоретичній площині питання про поняття 

рівноправного сімейного союзу. Це поняття відображає особливу форму 

реалізації права людини на сімейне життя, визнану суспільством і державою, для 

якої характерні добровільний спосіб утворення та визнання за його учасниками 

рівних прав та обов’язків як у відносинах одне з одним, так і у відносинах з 

державою. 

4. У процесі вдосконалення законодавчого регулювання в Україні відносин 

у сфері використання допоміжних репродуктивних технологій вважаємо 

доречним врахувати насамперед такі правові позиції ЄСПЛ:  

1) «право подружніх пар на зачаття дитини і на застосування медичних 

практик з цією метою [...] є формою вираження сімейного і приватного життя» 

(S. H. and Others v. Austria, § 82), «забезпечення умов для здійснення штучного 

запліднення стосується приватного і сімейного життя» (Dickson v. United 

Kingdom, § 66); 

2) у регулюванні відносин, пов’язаних із штучним заплідненням, «слід 

серйозно зважати на міркування суспільної моральності та соціальне визнання 

відповідних технік» (S. H. and Others v. Austria, § 100);  

3) при здійсненні штучного запліднення праву жінки «на повагу до 

рішення стати матір’ю в генетичному розумінні не повинна надаватися більша 

вага, ніж праву [її колишнього партнера] на повагу до його рішення не мати 

генетично пов’язану з нею дитину» (Evans v. United Kingdom, § 90).  

Врахування наведених правових позицій видається доцільним забезпечити на 

етапі підготовки проекту Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України і 

«Основ законодавства України про охорону здоров’я». 

Водночас розв’язання морально-правових проблем, пов’язаних із застосуванням 

допоміжних репродуктивних технологій, потребує не лише усунення окремих 

прогалин у чинних законодавчих нормах, а й розробки і прийняття спеціального 

нормативно-правового акту, який був би спрямований на визначення правових засад 

використання згаданих технологій, що дозволить сформувати основні принципи 
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нормативного регулювання цієї сфери. Для реалізації означеного завдання вважаємо 

за необхідне рекомендувати застосовувати правоінтерпретаційну практику Суду та 

наведені вище правові позиції. 

5. У практиці Суду динаміка змісту права на повагу до сімейного життя 

пов’язана із а) збільшенням кількості справ, розглянутих Судом. Цей чинник створює 

передумови для постійної конкретизації положень ст. 8 ЄКПЛ, наслідком чого стає 

якісне збагачення реальних правових можливостей людини у сфері сімейного життя, 

та б) змінами, зумовленими технологічним і соціальним розвитком, які відображають 

виникнення нових потреб людини у сфері поваги до її сімейного життя або ж 

трансформацію вже існуючих потреб. 

6. Аналіз правових позицій ЄСПЛ стосовно права на повагу до сімейного життя 

засвідчує їхню еволюцію як в аспекті змісту вказаного права (наприклад, захист 

ЄСПЛ можливості використання штучного запліднення як складової права на сімейне 

життя), так і в аспекті його обсягу (наприклад, визнання Судом права на одностатеве 

партнерство). При цьому змістове розширення  розглядуваного права відбувається за 

рахунок можливостей, які належать до прав людини «четвертого покоління». 

7. У правових позиціях ЄСПЛ із застосування ст. 8 Конвенції містяться 

філософсько-правові й формально-юридичні, соціологічні й психологічні аргументи 

на користь визнання нетрадиційних форм сімейних відносин. 

Серед соціологічних аргументів Суд використовує аргументи як універсальні, 

так і контекстуальні. Найбільш вживаним з останніх є аргумент до традиції. Натомість 

економічна й суто моральна аргументація при цьому практично не використовується. 

Аргументація визнання права на повагу до сімейного життя за 

одностатевими парами в практиці Суду ґрунтується насамперед на правових 

цінностях рівності та недискримінації. До «захищених ознак» (індивідуальних 

характеристик, що не повинні братися до уваги при диференціюванні правових 

статусів людини) ЄСПЛ відносить, зокрема, стать, гендерну ідентичність і 

сексуальну орієнтацію. На цій підставі Суд забезпечує захист від державного 

втручання у сферу сімейного життя одностатевих пар та покладає на державу 
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позитивний обов’язок забезпечувати сприяння реалізації прав цих осіб на повагу 

до сімейного життя. 

8. У питанні офіційного визнання нетрадиційних форм сімейних відносин 

вельми важливе значення мають конкретно-історичні особливості того чи іншого 

суспільства. В Україні правова політика у сфері легалізації інституту 

зареєстрованого цивільного партнерства має здійснюватись з обов’язковим 

урахуванням громадської думки з цього питання. Засобами такого врахування 

можуть бути насамперед широкомасштабні соціологічні опитування та 

всеукраїнський консультативний референдум. 



185 
 

  

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено нове вирішення наукового завдання, яке полягає у 

комплексному загальнотеоретичному аналізі правових позицій Європейського 

суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя. Основними 

результатами дослідження є такі. 

1. У широкому розумінні правовими позиціями ЄСПЛ можуть бути визнані 

будь-які вироблені Судом у процесі тлумачення й застосування Конвенції правові 

уявлення та ідеї – незалежно від способу їхнього вираження в рішенні ЄСПЛ, 

формальної обов’язковості та сфери дії. У вузькому ж розумінні правовою 

позицією Суду можна вважати правовий припис, що: 1) вміщений у 

мотивувальній частині рішення; 2) виражає оцінку обставин конкретної справи; 

3) слугує підставою (ratio decidendi) для її вирішення та 4) має формально-

обов’язковий характер при вирішенні аналогічних справ у майбутньому. 

Між правовими позиціями й аргументами можуть існувати відмінні 

співвідношення і взаємозв’язки. Поняття правової позиції відображає існування у 

механізмі правового регулювання статичних елементів (правових принципів, 

норм та ін.), які виступають передумовами правотворчості, правозастосування чи 

правотлумачення, або ж результатом цих процесів. Натомість поняття правового 

аргументу відображає динаміку вироблення правового рішення та його 

сприйняття суб’єктами правовідносин і має насамперед функціональне смислове 

навантаження. У практиці ЄСПЛ правовий аргумент – це інструмент вироблення 

або спростування правової позиції Суду у справі, яка не може бути вирішена на 

основі застосування попередньої правової позиції (атипова, «складна» справа). В 

рішеннях у справах, обставини яких є аналогічними, попередня правова позиція 

ЄСПЛ сама виконує функцію правового аргументу. 

2. Правові позиції Суду в їх вузькому розумінні можна класифікувати, 

зокрема, за видом використовуваних Судом аргументів – на формально-юридичні, 

фактологічні (соціологічні, економічні, психологічні, політичні) та морально-

оцінювальні. 
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Формально-юридична позиція ЄСПЛ – різновид його правових позицій, 

аргументація яких ґрунтується на положеннях ЄКПЛ і попередній прецедентній 

практиці Суду. Фактологічна правова позиція ЄСПЛ виражається у формі 

тверджень про психологічні, соціальні, економічні, політичні та інші факти. У 

морально-оцінювальних позиціях ЄСПЛ відображено оцінку моральної 

значущості задіяних у справі соціальних інтересів та цінностей. 

3. Розроблюване Судом у процесі інтерпретації і застосування ЄКПЛ 

«конвенційне» право прав людини виступає специфічним (міжнародно-правовим і 

таким, що підлягає національній імплементації) засобом юридичного 

забезпечення соціальних потреб, цінностей та інтересів. З урахуванням цього у 

практиці ЄСПЛ значущість охоронюваної правом цінності (блага) та 

правоохоронюваного інтересу є властивістю, яка підлягає якісно-кількісній оцінці 

(вимірюванню). 

У теоретичному та практичному аспектах найбільш складним питанням 

практики ЄСПЛ є пошук справедливого балансу (fair balance) між задіяними у 

справі соціальними інтересами й цінностями. Досягнення збалансованості 

конкуруючих інтересів учасників справи становить квінтесенцію діяльності Суду 

із застосування положень ЄКПЛ. З урахуванням цього особливе значення для 

загальнотеоретичного дослідження правових позицій Суду набуває поняттєвий 

інструментарій соціології права, зокрема категорії цінності та інтересу. 

З огляду на це методологічним підґрунтям для аналізу правових позицій 

ЄСПЛ можуть слугувати наступні пізнавальні операції: 1) визначення правових 

аргументів та з’ясування їхньої ролі у мотивуванні рішення Суду; 2) виявлення 

цінностей та інтересів, до захисту яких прагнуть учасники справи на 

національному рівні й у Суді, а також тих інтересів і цінностей, охорону й захист 

яким надає ЄСПЛ; 3) характеристика способів здійсненого Судом балансування 

цінностей та інтересів, конфлікт між якими розв’язується у рішенні. 

4. У своїй практиці Суд спирається переважно на соціологічні підходи до 

інтерпретації поняття сімейного життя як об’єкта юридично значущої «поваги» за 

ст. 8 Конвенції. З таких позицій Суд наводить посилання на типові обставини, які 
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слугують фактичними підставами для визнання існування між особами сімейного 

життя. При цьому необхідною та достатньою ознакою сімейного життя 

визнаються такі зв’язки між людьми, що мають стійкий, тривалий, тісний та 

виключно особистісний характер. 

5. Зміст права на повагу до сімейного життя утворюють передбачені 

Конвенцією й конкретизовані у правових позиціях Суду можливості людини 

вимагати від держави виконання негативних (утримання від дій) і позитивних 

(вчинення дій) матеріальних і процедурних обов’язків зі створення умов, 

необхідних для безперешкодної реалізації її потреб та інтересів у сфері сімейного 

життя. З урахуванням цього юридична конструкція «поваги» виступає 

термінологічним засобом наднаціонального закріплення зобов’язання держави 

забезпечувати відповідне право людини на національному рівні. 

6. Практика ЄСПЛ засвідчує відносну самостійність права на повагу до 

приватного життя і права на повагу до сімейного життя як об’єктів правової 

охорони і захисту за ст. 8 ЄКПЛ. При цьому для права на повагу до приватного 

життя основним об’єктом правової охорони є приватність (privacy), тоді як 

основним об’єктом правової охорони в праві на повагу до сімейного життя є 

спільна життєдіяльність членів сім’ї. Ці смислові значення лежать в основі 

критеріїв розмежування приватного та сімейного життя у рішеннях ЄСПЛ. 

У практиці ЄСПЛ інтереси й цінності приватного життя та сімейного життя 

як об’єкти правової охорони перебувають у тісному взаємозв’язку. При цьому 

деякі «приватні» інтереси й цінності здатні інтегруватись у «сімейні». Внаслідок 

здійснюваного Судом динамічного правотлумачення ЄКПЛ сучасне розуміння 

сімейного життя включає в собі ті ознаки, які в попередній прецедентній практиці 

ЄСПЛ трактувались як складові приватного життя. 

Серед цінностей, на захист яких спрямовані правові позиції ЄСПЛ при 

застосуванні положень статті 8 Конвенції, може бути виокремлено: 1) «приватні» 

цінності. До них належать цінності, які виступають компонентами інформаційної, 

комунікаційної, фізичної, моральної та «територіальної» сфер приватного життя; 

2) «приватно-сімейні» цінності, тобто ті, що перебувають, так би мовити, на 
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перетині приватного (особистого) та сімейного життя людини. Сюди можуть бути 

включені, зокрема, сталі партнерські відносини одностатевих пар, засновані на 

близьких емоційних зв’язках, можливість застосування допоміжних 

репродуктивних технологій; 3) «сімейні» цінності. До них належать насамперед 

цінності, які є складовими основних сфер сімейного життя (репродуктивної, 

матеріально-економічної та сфери духовно-емоційного спілкування). 

7. Проявами еволюції права на повагу до сімейного життя у правових 

позиціях Суду є включення до його змісту можливостей, які належать до прав 

людини «четвертого покоління»: прав вимагати офіційного визнання зміненої 

статевої ідентичності людини й використовувати технології штучного 

запліднення. Виявом же змін в обсязі розглядуваного права людини стало, 

зокрема, поширення можливостей, що входять до змісту права на повагу до 

сімейного життя, на тих осіб, які змінили стать, а також визнання за особами 

однієї статі права вимагати реєстрації шлюбу між ними. 

8. Основними засобами формування і розвитку правових позицій Суду щодо 

права на повагу до сімейного життя є: 1) конкретизація нормативних приписів 

ст. 8 ЄКПЛ; 2) конкретизація попередніх правових позицій Суду, яка 

здійснюється в загальних змістових межах попередньої практики ЄСПЛ; 

3) змістова трансформація (перегляд попередньої правової позиції), що має 

наслідком зміни змісту та/або обсягу права на повагу до сімейного життя. 

Головними причинами такої трансформації стають соціальні й технологічні зміни 

в європейських суспільствах, поява нових соціальних потреб, інтересів та 

цінностей. При цьому при перегляді попередньої правової позиції ЄСПЛ нерідко 

вдається до соціологічних та ціннісних аргументів. 

9. Вироблені при тлумаченні і застосуванні положень статті 8 Конвенції 

правові позиції Суду утворюють концепцію «поваги до сімейного життя». До 

основних елементів цієї концепції належать, зокрема, матеріально-правові позиції 

ЄСПЛ, які: а) встановлюють мету нормативних приписів статті 8 Конвенції; 

б) визначають сферу їхнього застосування шляхом конкретизації змісту поняття 

сімейного життя; в) конкретизують зміст і обсяг права на повагу до сімейного 
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життя, зокрема через формулювання обов’язків держави щодо забезпечення 

реалізації людиною її інтересів і цінностей у сфері спільної життєдіяльності 

членів сім’ї. 

10. Аргументація визнання права на повагу до сімейного життя за 

одностатевими парами в практиці Суду ґрунтується насамперед на правових 

цінностях рівності та недискримінації. До «захищених ознак» (індивідуальних 

характеристик, що не повинні братися до уваги при диференціюванні правових 

статусів людини) ЄСПЛ відносить, зокрема, стать, гендерну ідентичність і 

сексуальну орієнтацію. На цій підставі Суд забезпечує захист від державного 

втручання у сферу сімейного життя одностатевих пар та покладає на державу 

позитивний обов’язок забезпечувати сприяння реалізації прав цих осіб на повагу 

до сімейного життя. 

Проблема запровадження правової охорони одностатевих союзів у 

національній правовій системі полягає в тому, аби віднайти рівновагу між 

універсальністю права на повагу до сімейного життя, і варіативністю 

соціокультурних умов, що визначають його конкретний зміст та обсяг. З огляду 

на це правова політика України з питань легалізації інституту цивільного 

партнерства має здійснюватись з обов’язковим урахуванням громадської думки з 

цього питання. Засобами такого урахування можуть бути насамперед 

широкомасштабні соціологічні опитування та всеукраїнський консультативний 

референдум. 

Напрями продовження досліджень за тематикою дисертації визначають 

проблема меж інтерпретації положень Конвенції при формуванні правових 

позицій ЄСПЛ щодо забезпечення прав людини четвертого покоління, а також 

питання про національні механізми правової охорони окремих нетрадиційних 

форм реалізації права людини на повагу до сімейного життя. 
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Львівського національного університету ім. І. Франка. – 2016. – С. 163–166. 

(тези) 

 

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації: 

 

18. Слабак М. М. Ціннісний вимір рішень Європейського Суду з прав людини: деякі 

питання методології аналізу / М. М. Слабак  // Антропологія права: філософський 

та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників ювілейного 

Х Міжнародного круглого столу (м. Львів, 12-13 грудня 2014 року). − Львів : 

Галицька Видавнича Спілка, 2015. – С. 367–382. 

(СТАТТЯ) 
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ДОДАТОК Б 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин: актуальні проблеми та напрями розвитку»  (м. Запоріжжя, 

30 травня 2012 р.). 

Форма участі: заочна.  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин». 

(м. Одеса, 10-11 травня 2013 р.). 

Форма участі: заочна. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи в Україні: 

реалії сьогодення». (м. Харків, 8-9 червня 2013 р.) 

Форма участі: заочна. 

4. Міжнародна конференція «Консолідація наукових досліджень». 

(м. Донецьк, 14 вересня 2013 р.). 

Форма участі: заочна. 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські, теоретичні та 

методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» 

(м. Львів, 25 квітня 2014 р.). 

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні). 

6. Звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми 

правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні»  (м. Львів, 

17 жовтня 2014 р.). 

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні). 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Правовые реформы в 

Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов». 

(м. Кишинів, Молдова, 7-8 листопада 2014 р.). 

Форма участі: заочна. 
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8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку 

права та законодавства: наукові дискусії» 

(м. Львів, 28-29 листопада 2014 р.). 

Форма участі: заочна. 

9. Х міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та 

юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 

(м. Львів, 12-13 грудня 2014 р.). 

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні). 

10. Звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми 

правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, 

16 жовтня 2015 р.). 

Форма участі: очна (доповідь на пленарному засіданні). 

11. Міжнародна науково-практична конференція «Норми права: соціологічні та 

філософські проблеми конституційної реформи» 

(м. Київ, 16 листопада 2015 р.). 

Форма участі: заочна. 

12. XV міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні 

проблеми прав людини, держави та правової системи» 

(м. Львів, 15-16 квітня 2016 р.). 

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні). 
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ДОДАТОК В 

Правові позиції Європейського суду з прав людини 

щодо права на повагу до сімейного життя5 

Вид правової 

 Позиції 

Зміст правової позиції Найменування 

справи і дата 

ухвалення  

рішення 

Загальні  

принципи  

тлумачення  

Конвенції 

Принцип забезпечення 

свободи  

розсуду держав 

1. Межі свободи розсуду будуть різними залежно від обставин, предмету обмеження 

та його підґрунтя; з огляду на це одним з таких факторів може бути наявність або 

відсутність спільної позиції у законодавстві держав-учасниць. 

2. Суд нагадав, що він не повинен прагнути підмінити своїм рішенням рішення 

національних органів, які можуть краще оцінити та відповісти на потреби суспільства. 

3. Державна влада має в своєму розпорядженні широку свободу розсуду при 

визначенні питання про необхідність передачі дитини під опіку.  

4. Свобода розсуду, якою користуються держави в оцінці того, чи виправдовують 

різне поводження відмінності в ситуаціях, які в іншому залишаються подібними, і якщо 

так, то наскільки, є, як правило, широкою, коли йдеться про вжиття загальних заходів 

економічної чи соціальної стратегії. 

5. У разі, якщо предметом розгляду за статтею 14 є питання дискримінації за 

ознаками статі або сексуальної орієнтації, межі розсуду держави є вузькими. 

6. Там де мова йде про особливо важливий аспект існування людини і її особистості 

(в таких питаннях, як прийняття рішення про те, чи ставати генетичними батьками), 

свобода власного розсуду, яка визнається за державою, в більшості випадків обмежена. 

Тим не менш, якщо мова йде про питання, за якими між державами-членами Ради Європи 

відсутній консенсус, тобто у питаннях, що торкаються порівняної важливості 

відповідного інтересу, або щодо найкращих засобів його захисту – зокрема, якщо справа 

порушує делікатні морально-етичні питання – межі розсуду держави при вирішенні таких 

питань будуть ширшими.  

7. Як правило, існуватиме широка свобода розсуду тоді, коли держава зобов’язана 

забезпечити баланс між конкуруючими приватними і суспільними інтересами або правами 

за Конвенцією. 

8. В принципі держави повинні мати значну можливість розсуду не лише щодо 

рішення дозволяти чи ні такий спосіб розмноження (сурогатне материнство), але й щодо 

того, визнавати чи ні зв’язок спорідненості між дітьми, законно народженими за кордоном 

1. Petrovic v 

Austria, рішення від 

27 березня 1998, § 38. 

2. B. and L. v 

United Kingdom від 

13 вересня 2005, § 36. 

3. Johansen v. 

Norway від 07 серпня 

1996, § 64. 

4. Schalk and Kopf 

від 24 червня 2010, § 97. 

5. Karner v. Austria 

від 24 липня 2003, § 41; 

Kozak v. Poland від 2 

березня 2010, § 92. 

6. S. H. v. Austria 
від 3 листопада 2011, § 

94; A, B and C v. Ireland 

від 16 грудня 2010, § 

232. 

7. Evans v. UK від 

10 квітня 2007 року, § 

77; Dickson v. UK від 

4 грудня 2007, § 78. 

8. Mennesson v. 

France від 26 червня 

2014, §79, 80. 

9. S. H. v. Austria 

від 3 листопада 2011, § 

100. 

                                                           
5 При складанні таблиці (зокрема пп. 3, 15, 24-26, 31, 33-37, 40-41, 48-52, 55, 57, 59, 60, 70, 72-73, 77, 83-85) авторкою використано окремі матеріали видання: Микеле де 

Сальвия. Прецеденты Европейского Суда по правам человека (2004) [337]. 
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від сурогатного зачаття, і юридичними батьками. Проте слід також враховувати ту 

обставину, що коли йдеться про спорідненість, то заторкується наріжний аспект 

ідентичності особи. Тому слід обмежити можливість розсуду, якою володіє держава-

відповідач. 

9. Незважаючи на значну свободу розсуду, що надається державам-учасницям, чинне 

нормативне регулювання повинне бути узгодженим і достатньо враховувати різні законні 

інтереси у такій делікатній галузі, як штучне зачаття. 

10. Держави-учасниці на власний розсуд можуть встановлювати додаткові умови 

вступу у шлюб транссексуалів, наприклад, надання відповідної інформації іншому з 

подружжя, однак повне обмеження цього права не належить до їх повноважень. 

11. Регулювання наслідків зміни статі в контексті шлюбу підпадає в значній мірі, хоча 

й не повністю, під свободу розсуду держави. 

12. Держави, які забезпечили юридичне визнання одностатевих пар, поки що не 

становлять більшість [...]. Держава повинна мати свободу розсуду для визначення того, 

коли запроваджувати відповідні зміни до законодавства. 

13. Відсилаючи до національного законодавства ст. 9 Хартії покладає вирішення 

питання про те, чи дозволяти одностатеві шлюби, на держави. Дослівно у коментарі до 

Хартії зазначено: «...підставно вважати, що немає перешкод для визнання одностатевих 

відносин у контексті укладення шлюбу. Однак немає прямої вимоги про те, що держави 

повинні сприяти таким шлюбам». 

14. Держава, що прийняла рішення надати одностатевим парам альтернативний засіб 

для визнання їхніх відносин, користується певною свободою розсуду щодо визначення 

точного статусу, наданого цим парам. 

15.  Держави мають підстави, що залежать від безпеки юридичних і сімейних 

відносин, щоб застосовувати загальну презумпцію, відповідно до якої одружений чоловік 

вважається батьком дітей своєї дружини. 

10. Christine 

Goodwin v. United 

Kingdom від 11 липня 

2002, § 103. 

11. Schalk and Kopf 

від 24 червня 2010, § 53. 

12. Schalk and Kopf 

від 24 червня 2010, § 

105. 

13. Schalk and Kopf 

від 24 червня 2010, § 60. 

14. Schalk and Kopf 

від 24 червня 2010, § 

108. 

15.  Nylund v. 

Finland від 29 червня 

1999. 

Принцип рівності та 

недискримінації 

16. Стаття 8 не робить різниці між сім’ями з «законними» і «незаконними» дітьми. 

Подібне розходження не відповідало б слову «кожен», і це підтверджується забороною – 

за статтею 14 – на дискримінацію за ознакою народження при використанні прав і свобод, 

передбачених Конвенцією. 

17. Лише винятково важливі обставини можуть виправдати різницю у ставленні 

держави до батьків дітей, народжених у шлюбі, з одного боку, й до батьків дітей, 

народжених поза шлюбом, з іншого. 

18. Підтримка та заохочення традиційної сім’ї самі по собі є законними і навіть 

гідними всілякої похвали. Однак, прагнучи до досягнення цієї мети не слід вдаватися до 

застосування засобів, результатом яких є нанесення шкоди сім’ям з «незаконними» 

дітьми; члени таких сімей володіють гарантіями, передбаченими статтею 8, в тому ж 

обсязі, що й члени традиційних сімей. 

16. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 31. 

17. Sommerfeld v. 

Germany від 8 липня 

2003, § 93. 

18. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 40. 

19. Karner v. Austria 

від 24 липня 2003, § 37. 

20. Х. v. Austria від 

19 лютого 2013, § 99. 
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19. Відмінності за ознакою сексуальної орієнтації – так само як і відмінності за 

ознакою статі – мають обґрунтовуватися досить серйозними підставами.  

20. Відмінності, що обґрунтовуються виключно посиланнями на сексуальну 

орієнтацію, недопустимі за Конвенцією. 

21. Суд не бачить жодних підстав для проведення відмінностей між тими заявниками, 

які спільно проживали, і тими з них, які з професійних чи соціальних причин не 

проживали спільно, оскільки факт відсутності спільного проживання не позбавляє 

відповідні пари ознак стійкості, яка доправляє їх до сфери сімейного життя у розумінні 

статті 8.   

22. Заборона дискримінації, закріплена в статті 14, діє не лише стосовно користування 

правами та свободами, гарантувати які зобов’язує кожну державу Конвенція і протоколи 

до неї. Вона поширюється також і на ті додаткові права в межах загальної сфери 

застосування будь-якої статті Конвенції, забезпечувати які держава вирішила добровільно. 

Хоча стаття 8 не гарантує права на усиновлення, Суд визнавав – у справі, в якій йшлося 

про усиновлення дитини гомосексуальною особою, яка не перебуває у шлюбі – що 

держава, яка створює право, що виходить за рамки її зобов’язань за статтею 8 Конвенції, 

не може застосовувати таке право у спосіб, який є дискримінаційним у значенні статті 14. 

23. Одностатеві пари, так само як і різностатеві пари, можуть вступати у стійкі 

шлюбні відносини. Відповідно, вони перебувають у відносно подібній ситуації з 

різностатевою парою щодо потреби у юридичному визнанні і захисті їхніх відносин. 

21. Vallianatos and 

others v. Creece від 

7 листопада 2013, § 73. 

22. Х. v. Austria від 

19 лютого 2013, § 135; 

Е.В. v. France від 

22 січня 2008, § 49. 

23. Vallianatos and 

others v. Creece від 

7 листопада 2013, § 78. 

Принцип  

пропорційності 

24. Серед держав-учасниць Конвенції існує відмінність у підходах до розуміння 

пропорційності державного втручання в питання, що стосуються захисту дітей в 

залежності від ряду факторів, а саме, традицій, що відносяться до ролі сім’ї; ступеня 

втручання держави у справи сім’ї; наявності засобів для дій держави в цій конкретній 

сфері. Проте у кожній справі вирішальним повинно залишатися визначення того, що 

відповідає найкращим інтересам дитини. 

25. У разі, коли контакти з батьками ризикують посягнути на інтереси дитини і права, 

які за нею визнає стаття 8 Конвенції, національні органи повинні стежити за 

справедливою рівновагою між ними. 

26. Інтерес дитини, відповідно до своєї природи і важливості, може узяти гору над 

інтересом батька. Зокрема, стаття 8 Конвенції не дозволяє батькові вжити заходів, що 

завдають шкоди здоров’ю і розвитку дитини. 

27. Поняття «необхідності» передбачає втручання, засноване на вищих суспільних 

потребах і, зокрема, пропорційне щодо переслідуваної законної мети. 

28. Забезпечення балансу між інтересами захисту сім’ї, в її традиційному розумінні, та 

захисту передбачених Конвенцією прав сексуальних меншин є, за своїм характером, 

важким і делікатним завданням, яке може вимагати від держави примирення 

суперечливих поглядів та інтересів, які сприймаються зацікавленими сторонами як 

24. Johansen v. 

Norway від 07 серпня 

1996, § 64. 

25. Nuutinen v. 

Finland від 27 червня 

2000, § 128. 

26. Elsholz v. 

Germany від 13 липня 

2000, § 50. 

27. Wagner and 

J.M.W.L. v. Luxembourg 

від 28 червня 2007, § 

124; Negrepontis-

Giannisis v. Greece від 

5 грудня 2013, § 61. 

28. Kozak v. Poland 

від 2 березня 2010, § 99. 

29. Karner v. Austria 

від 24 липня 2003, § 41; 

Kozak v. Poland від 2 
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принципово антагоністичні. 

29. У випадках, коли межі розсуду держави є вузькими – як це має місце у разі, коли 

відмінність у ставленні ґрунтується на ознаці статі або сексуальної орієнтації – принцип 

пропорційності вимагає не лише того, щоб засіб, обраний для досягнення поставленої 

мети, був загалом придатним для цього. Має бути продемонстровано, що для досягнення 

цієї мети необхідно було виключити певні категорії людей (у даному випадку – осіб, які 

перебувають в одностатевих стосунках) зі сфери застосування відповідних положень. 

березня 2010, § 99. 

Принцип  

динамічного  

тлумачення 

30. З огляду на те, що Конвенція є «живим» документом, який слід тлумачити у світлі 

умов сьогодення, держава при виборі засобів, покликаних забезпечувати захист сім’ї та 

повагу до сімейного життя, як цього вимагає стаття 8, обов’язково має брати до уваги 

зміни, що відбуваються у суспільстві і у ставленні до соціальних питань, цивільного стану 

і міжособистісних відносин, включаючи той факт, що не існує лише одного шляху чи 

лише одного вибору, коли йдеться про те, як вести сімейне або приватне життя. 

30. Christine 

Goodwin v. United 

Kingdom від 11 липня 

2002, § 75;  

Х. v. Austria від 

19 лютого 2013, § 139. 

Принцип забезпечення 

ефективного захисту 

права на повагу до  

сімейного життя 

31. Стаття 8 Конвенції вимагає, щоб рішення судів, що покликані забезпечити зустрічі 

між батьками і дітьми таким чином, аби вони змогли відновити відносини з метою 

возз’єднання сім’ї, виконувались ефективно і послідовно. 

32. Обставини, що вимагають взяття дитини під державне піклування та здійснення 

такого рішення настільки різноманітні, що навряд чи можливий закон, який передбачає 

усі випадки. Якби у своєму праві діяти влада була обмежена випадками конкретного 

заподіяння шкоди, це безпідставно б знизило ефективність необхідного дитині захисту. 

31. Scozzari and Giu

nta v. Italy від 13 липня 

2000, § 181. 

32. Olsson v. Sweden 

від  24 березня 1988,  n. 

1,  

§ 62. 

Принципи  

тлумачення  

статті 8 

ЄКПЛ 

Пр. п., що   

конкретизують 

 ціль нормативних  

положень  

статті 8 ЄКПЛ 

33. Норма, що міститься в статті 8 п. 1 Конвенції, «має на меті захист особи від 

свавільного втручання з боку державних органів у її приватне і сімейне життя».  

34. Стаття 8 встановлює позитивні обов’язки, що повинні забезпечити «повагу» до 

сімейного життя. Однак межі між позитивними і негативними зобов’язаннями, що 

випливають з цієї статті, важко точно визначити. В обох випадках необхідний 

справедливий баланс між конкуруючими інтересами окремої особи, з одного боку, і 

суспільства – з іншого. 

35. Гарантуючи право на повагу до сімейного життя, стаття 8 передбачає наявність 

сім’ї. 

33. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 31. 

34. Gul v. 

Switzerland від 

19 лютого 1996, § 38; 

Ciliz v. Netherlands від 

11 липня 2000, § 61. 

35. 3. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 31. 

Пр. п. щодо змісту  

поняття «повага до 

сімейного 

 життя» 

36. Поняття «поваги» не є цілком чітким, особливо якщо йдеться про позитивні 

зобов’язання: беручи до уваги різноманітність застосовних практик і ситуацій, що 

виникають в держав-учасницях, вимоги щодо цього поняття значно відрізнятимуться від 

справи до справи.  

37. Повага до сімейного життя вимагає, щоб біологічна і соціальна реальність 

превалювала над законною презумпцією, яка стосується як встановлених фактів, так і 

бажань осіб, про яких йде мова [...]. 

36. Rees v. UK від 

17 жовтня 1986, § 37; 

Hämäläinen v Finland від 

16 липня 2014, § 66. 

37. Kroon and Others 

v. Netherlands від 27 

жовтня 1994, § 40. 

38. Emonet and 
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38. «Повага» до сімейного життя заявників передбачала прийняття до уваги як 

біологічних, так і соціальних реалій з метою уникнення сліпого автоматичного 

застосування правових положень до вельми особливої ситуації заявників, яка явно не була 

передбачена законом. 

39. «Повага» до сімейного життя, що розуміється таким чином, накладає на державу 

зобов’язання сприяти нормальному розвитку зв’язків між найближчими родичами. 

Others v. Switzerland від 

13 грудня 2007, § 86. 

39. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 45. 

Пр. п. щодо розуміння  

«сімейного життя» 

Репродукт

ивна  

сфера  

сімейного 

життя 

 

Відносини 

між  

біологічни

ми  

батьками 

та дітьми 

40. З моменту народження дитини і в силу самого 

цього факту між дитиною та її батьками виникають 

відносини, які підпадають під поняття «сімейне життя», 

навіть якщо на момент його або її народження батьки не 

проживали спільно або якщо їх відносини закінчилися. 

41. Природні сімейні відносини не припиняються з 

огляду на те, що дитину взято під державне піклування. 

 

40. Keegan v. Ireland 

від 18 липня 2006, § 44; 

Kroon and Others v. 

Netherlands від 

27 жовтня 1994, § 30. 

41. 2. Olsson v. 

Sweden від  24 березня 

1988,  n. 1, § 59; Eriksson 

v. Sweden від 12 квітня 

2012, § 58; Keegan v. 

Ireland від 18 липня 

2006, § 50. 

Відносини   

між  

усиновлено

ю 

 дитиною 

та її  

усиновител

ями  

42. Усиновлення означає «забезпечення дитини 

сім’єю, а не сім’ї – дитиною» і там, де інтереси дитини 

вступають в протиріччя з інтересами усиновителів, 

принцип найкращого забезпечення інтересів дитини має 

бути вирішальним. 

43. На відміну від індивідуального усиновлення або 

спільного усиновлення, спрямованого, як правило, на 

створення зв’язку з дитиною і усиновлювачем, між 

якими раніше не було будь-яких відносин, внутрішньо-

сімейне усиновлення партнером одного з батьків дитини 

покликане наділити усиновлювача відповідними правами 

щодо дитини. 

44. Стаття 8 Конвенції не зобов’язує Договірні 

держави поширювати право на внутрішньо-сімейне 

усиновлення також на неодружені пари. 

42. Pini and ors. v. 

Romania від 22 червня 

2004 року, § 155-156. 

43. Wagner і 

J.M.W.L. v. Luxembourg 

від 28 червня 2007, § 

119. 

44. Emonet and 

Others v. Switzerland від 

13 грудня 2007, §§ 79-88. 
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Відносини 

між особами 

та дитиною,  

що 

народилась 

за  

допомогою 

репродуктив

них 

технологій 

45. Відносини між двома жінками, які проживають 

спільно і уклали між собою цивільний союз, та дитиною, 

що була народжена однією з них за допомогою 

допоміжних репродуктивних технологій, але виховується 

ними спільно, становлять «сімейне життя» у значенні 

статті 8 Конвенції. 

46. Відмова у забезпеченні умов для здійснення 

штучного запліднення стосувалась приватного і 

сімейного життя заявників, яке включало право на повагу 

до їхнього рішення стати генетичними батьками. 

47. Право подружніх пар на зачаття дитини і на 

застосування медичних практик з цією метою 

знаходиться під гарантією статті 8, оскільки подібний 

вибір є формою вираження сімейного і приватного 

життя. 

 

45. Gas and Dubois 

v. France від 15 березня 

2012, § 37. 

46. Dickson v. UK 

від 4 грудня 2007, § 66. 

47. 3. S.H. v. Austria 

від 3 листопада 2011, § 

82. 

Матеріально-економічна 

сфера  

сімейного життя 

48. Питання спадкування і розпорядження майном у 

відносинах між найближчими родичами тісно пов’язані з 

сімейним життям. Воно включає в себе [...] інтереси 

матеріального плану; про це свідчать аліментні 

зобов’язання або обов’язкова частка в майні, що 

успадковується, передбачені національними правовими 

системами більшості країн-учасниць Конвенції [...] 

питання успадкування майна є складовою частиною 

сімейного життя. 

49. Стаття 8 не вимагає, щоб дитина мала право на 

спадкову частку в майні своїх батьків або інших 

найближчих родичів; в тому, що стосується майнових 

спадкових прав, стаття 8 в принципі залишає за 

державами-учасницями право вибору необхідних засобів, 

які дозволили б кожному вести нормальне сімейне життя. 

Свобода розпоряджатися своїм майном не є абсолютно 

необхідною для нормального сімейного життя. 

50. Надання матеріальної допомоги сім’ї «дозволяє 

державі виявити свою повагу до сімейного життя».     

48. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 52. 

49. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 53, 61. 

50. Fawsie v. Greece 

від 28 жовтня 2010, § 28. 
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Сфера 

духовно-

емоційного  

спілкуванн

я 

Офіційно  

зареєстров

ані  

шлюбні  

відносини 

51. Хоча слово «сім’я» може позначати інше, воно 

охоплює стосунок, що виник з законного і справжнього 

шлюбу, навіть якщо сімейне життя [...] ще повністю не 

встановлене. Хоча мова йде про пару, яка перебуває у 

шлюбі, вираз «сімейне життя» включає в себе спільне 

проживання; право на створення сім’ї не розуміється без 

того, щоб жити разом. 

52. Суд не розглядає спільне проживання як умову, 

без якої не можна вести мову про сімейне життя батьків і 

малолітніх дітей. Відносини між подружжям, що 

виникли внаслідок законного і справжнього шлюбу, 

повинні розглядатися як «сімейне життя». 

53. 3. Не має значення, з точки зору захисту, що 

надається сімейному життю, чи сімейні відносини 

засновані на шлюбі або на зареєстрованому партнерстві. 

51. Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali v. 

UK від 28 травня 1985, § 

62. 

52. Berrehab v. 

Netherlands, 21 червня 

1988, § 21. 

53. Hämäläinen v 

Finland від 16 липня 

2014, § 85. 

Фактичні  

сімейні  

відносини 

54. Поняття сім’ї не обмежується відносинами, які 

випливають з укладення шлюбу. Це поняття може 

охоплювати й фактичні сімейні зв’язки, якщо її учасники 

проживають разом без укладення шлюбу. Дитина, 

народжена від таких відносин, є частиною цього 

сімейного союзу з моменту народження і завдяки самому 

факту її народження.  

55. Хоча за загальним правилом спільне проживання 

може бути умовою таких відносин, інші чинники можуть 

бути доказом того, що відносини є досить постійними, 

щоб створити сімейні зв’язки de facto.  

56. Існування або відсутність «сімейного життя» по 

суті є питанням факту, в основі якого лежать існуючі на 

практиці тісні особисті зв’язки. 

57. 4. Щоб визначити, чи розглядаються відносини як 

«сімейне життя», може виявитися корисним враховувати 

певну кількість обставин, наприклад, чи живе пара разом 

і як довго, чи мають вони спільних дітей, позашлюбних 

або інших, доказ їх зобов’язань по відношенню один до 

одного. 

54. Keegan v. Ireland 

від 18 липня 2006, § 56. 

55. Kroon and Others 

v. Netherlands від 27 

жовтня 1994, § 30. 

56. K. and T. v. 

Finland від 12 липня 

2000, § 150. 

57. 4. Х, Y and Z v. 

the UK від 22 квітня 

1997,   § 36. 
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Відносини 

між  

батьками   

та  

дітьми  

 

58. Для батьків і дітей право «бути разом» – це 

основа сімейного життя.   

59. Сімейне життя охоплює широке коло 

батьківських прав і обов’язків у сфері догляду за 

неповнолітніми дітьми [...]. Здійснення батьківських прав 

є основним елементом сімейного життя. 

60. Стаття 8 [...] повинна поширюватися, коли цього 

вимагають обставини, на відносини, які могли б 

розвинутися між позашлюбною дитиною та її батьком. В 

цьому аспекті, факторами, які треба взяти до уваги, є 

природа відносин між батьками позашлюбних дітей, а 

також інтерес і прихильність, що виявляються батьком 

до дитини до і після її народження. 

61. Просте біологічне споріднення, не підкріплене 

якими-небудь правовими або фактичними елементами, 

що вказують на існування тісних особистих зв’язків між 

батьком і дитиною, не може вважатися достатнім, для 

того щоб на нього поширювалася дія гарантій статті 8. 

58. Olsson v. Sweden 

від  24 березня 1988,  n. 

1,     § 59. 

59. Nielsen v. 

Denmark від 28 

листопада 1988,    § 61. 

60. Nylund 

v. Finland від 29 червня 

1999. 

61. Lebbink v. 

Netherlands від 1 червня 

2004. 

 

Відносини 

між іншими  

родичами у  

сім'ї 

62. Сімейне життя в тому сенсі, як його розуміє 

стаття 8, включає як мінімум зв’язки між найближчими 

родичами, наприклад між дідусями, бабусями і онуками, 

оскільки такого роду відносини можуть відігравати 

суттєву роль в сімейному житті. 

63. Відносини між двома дорослими сестрами або 

між тіткою та її племінником не підпадають, у принципі, 

під поняття «сімейне життя» за змістом статті 8 

Конвенції. І навіть якщо підпадали б, характер відносин 

між двома сестрами, які проживають спільно, є якісно 

відмінним від характеру відносин між партнерами у парі, 

у тому числі в одностатевій. 

64. 3. Можливість для ув’язненого спілкуватись з 

близькими родичами усно рідною мовою шляхом 

телефонних переговорів є, без сумніву, особливою 

частиною його права на повагу до кореспонденції, але 

перш за все – його права на повагу до сімейного життя у 

розумінні статті 8 Конвенції. 

62. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 45. 

63. Burden v UK від 

12 грудня 2005, § 62. 

64. 3. Nusret 

Kaya and others v. Turkey 

від 22 квітня 2014, § 49. 



249 
 

  

Пр. п. щодо  

співвідношення  

приватного життя і  

сімейного життя 

65. Емоційні та статеві відносини одностатевої пари становлять «приватне життя», і 

не становлять «сімейне життя», навіть якщо йдеться про довгострокові відносини 

партнерів, які спільно проживають. 

66. З 2001 року, коли було прийнято рішення у справі Mata Estevez, у багатьох 

державах-членах Ради Європи відбулася швидка еволюція соціальних поглядів щодо 

одностатевих пар [...]. З огляду на цю еволюцію Суд вважає, що було б штучним 

відстоювати позицію, що, на відміну від різностатевої пари, одностатева пара не може 

здійснювати «сімейне життя» у розумінні ст. 8 Конвенції. Відповідно, відносини 

одностатевої пари, яка спільно проживає і перебуває у стійких фактичних партнерських 

відносинах входять до поняття «сімейне життя», так само як до цього поняття входили би 

відносини різностатевої пари у такій ситуації. 

67. Емоційні та статеві відносини між співмешканцями в одностатевій парі, які  

перебувають  у  де-факто  існуючих  постійних  стосунках  –  так само як і відносини в 

різностатевій парі в такій самій ситуації  –  підпадають під визначення сімейного життя 

68. «Приватне життя» включає право на повагу до рішень про те, щоб стати батьком, і 

про те, щоб ним не стати. 

69. Відмова у забезпеченні умов для здійснення штучного запліднення стосувалась 

приватного і сімейного життя заявників, яке включало право на повагу до їхнього рішення 

стати генетичними батьками. 

70. Право подружніх пар на зачаття дитини і на застосування медичних практик з цією 

метою знаходиться під охороною статті 8, оскільки «подібний вибір є формою вираження 

сімейного і приватного життя». 

65. Mata Estevez v. 

Spain від 10 травня 2001. 

66. Schalk and Kopf 

від 24 червня 2010, § 91, 

94. 

67. Vallianatos and 

others v. Creece, § 73 

68. Evans v. UK від 

10 квітня 2007, § 28.  

69. Dickson v. UK 

від 4 грудня 2007, § 66. 

70. S.H. v. Austria 

від 3 листопада 2011, § 

82. 

 

Пр. п., що  

встановлюють  

позитивні  

зобов'язання  

держав у сфері  

сімейного життя 

71. Стаття 8 не просто зобов’язує Державу утриматися від втручання: крім цього 

негативного припису з неї можуть слідувати і позитивні зобов’язання, невід’ємні від 

реальної поваги особистого або сімейного життя. 

72. Там, де існування сімейних зв’язків з дитиною є очевидним, держава повинна 

діяти так, щоб ці зв’язки розвивалися, і створити законні гарантії, які б дозволили дитині 

влитися в сім’ю з самого її народження. 

73. Стаття 8 передбачає право батьків на заходи, здатні об’єднати їх з дитиною, і 

обов’язок національних властей їх вжити.  

74. Суд вважає, що позитивні зобов’язання, які стаття 8 Конвенції покладає на 

Держави-учасниці в питанні об’єднання батьків з дітьми, повинні тлумачитися в світлі 

Гаазької конвенції від 25 жовтня 1980 р.. 

75. Коли Держава в рамках своєї внутрішньої правової системи визначає режим 

деяких сімейних відносин, як, наприклад, відносин між незаміжньою матір’ю та її 

дитиною, то вона мусить діяти так, щоб зацікавлені особи могли вести нормальне сімейне 

життя. На думку Суду, декларована в статті 8 необхідність поваги до сімейного життя 

передбачає, зокрема, наявність у внутрішньому законодавстві правових гарантій, які 

71. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 31. 

72. Х, Y and Z v. the 

UK від 22 квітня 1997, § 

43. 

73. Hokkanen v. 

Finland від 23 вересня 

1994, §55. 

74. Ignaccolo-Zenide 

v. Romania від 25 січня 

2000, § 95. 

75. Marckx v. 

Belgium від 13 червня 

1979, § 31. 

76. K. and T. v. 

Finland від 12 липня 

2000, § 166. 
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робили б можливим інтеграцію дитини в сім’ю з самого моменту її народження. 

76. На державі лежить зобов’язання до застосування опіки провести оцінку впливу 

запропонованої опіки на заявників і на їхніх дітей, так само як і визначити можливу 

альтернативу передачі дітей під державну опіку. 

77. Рішення про передачу під опіку має розглядатися як тимчасовий захід, що підлягає 

скасуванню, як тільки обставини дозволять це зробити, і повинне відповідати кінцевій 

меті – возз’єднанню біологічних батьків і дитини. Позитивне зобов’язання вжити заходів, 

що сприяють возз’єднанню сім’ї, коли це стане можливим, ляже тягарем на компетентні 

органи і з моменту початку опіки буде поступово збільшуватися, з одним застереженням – 

зобов’язання по возз’єднанню сім’ї повинно знаходитися в постійному балансі із 

зобов’язанням враховувати те, що відповідає інтересам дитини  . 

78. Обсяг обов’язку Держави допустити на свою територію батьків осіб, що 

іммігрували залежить від положення зацікавлених осіб і від загального інтересу [...]. У 

питанні імміграції стаття 8 не повинна тлумачитися як така, що містить загальний 

обов’язок держави поважати вибір, здійснений подружніми парами, щодо їх загального 

місця проживання і дозволити об’єднання сім’ї на своїй території. 

79. У держави існує позитивне зобов’язання забезпечувати ефективний захист дітей. 

Тим не менш, вона не може заходити настільки далеко, щоб не надавати батькам 

можливості зачати дитину, якщо вони цього хочуть. 

80. Суд нагадує, що для того, щоб уточнити обов’язки, які стаття 8 покладає на 

Держави-учасниці в області відвідувань в’язниці, потрібно враховувати нормальні і 

розумні вимоги тюремного ув’язнення і обсяг свободи розсуду, наданої національним 

органам, коли вони регулюють спілкування ув’язненого з сім’єю  . 

81. З огляду на те, що ст.12 Конвенції не встановлює обов’язку для держави надати 

одностатевим парам можливість укласти шлюб, Суд вважає, що ст. 14 Конвенції у 

поєднанні зі ст. 8 – більш загальною нормою з огляду на її мету та сферу дії –  також не 

може тлумачитися як така, що встановлює такий обов’язок. 

82. Суд визнав, що межі свободи розсуду держави, враховуючи фундаментальність 

прав, про які йде мова, вимагають від держави виконання свого позитивного зобов’язання 

забезпечити доступність спеціальних юридичних положень, які визнавали б та захищали 

одностатеві союзи. 

83. У випадку виявлення між біологічним батьком та дитиною відносин, які належать 

до сімейного життя, компетентні органи повинні якомога швидше сприяти створенню 

законного сімейного зв’язку (tie) між цими особами. 

77. K. and T. v. 

Finland від 12 липня 

2000, § 178. 

78. Ahmut v. 

Netherlands від 28 

листопада 1996,   § 67. 

79. Dickson v. UK 

від 4 грудня 2007, § 76. 

80. Dikme v. Turkey 

від 11 липня 2000, §117. 

81. Schalk and Kopf 

від 24 червня 2010, §101. 

82. Oliari and others 

v. Italy від 21 липня 

2015,  § 185. 

83. Kroon and others 

v. Netherlands від 27 

жовтня 1994. 
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 Процесуально-правові  

позиції 

84. Хоча стаття 8 не містить ніяких чітких процесуальних  вимог, необхідно, щоб 

процес прийняття рішення, що приводить до заходів втручання, був справедливим і в його 

ході дотримувалася належна повага інтересів, що захищаються ст. 8 Конвенції. 

85. Кожного разу, коли національна влада визнає свободу розсуду, що здатна 

посягнути на дотримання права, що захищається Конвенцією, слід розглянути 

процесуальні гарантії, якими володіє особистість, щоб визначити, чи встановила держава-

відповідач рамки регулювання, перевищивши межі своїх дискреційних повноважень. 

86. Процесуальна  вимога, притаманна статті 8, охоплює не тільки адміністративні 

процедури, так само як і судові, а й нерозривно пов’язана з більш широкою метою, що 

полягає в забезпеченні справедливої поваги, в тому числі, до сімейного життя. 

87. Стаття 8 імпліцитно містить деякі процесуальні вимоги, зокрема, у процесі 

прийняття рішень батьки повинні відігравати достатньо велику роль, для того щоб 

забезпечити захист своїх інтересів. 

88. Право на повторний шлюб має надзвичайно особистий характер. Тому пані 

Марковій бракує необхідного locus standi для продовження участі у процесі від імені пана 

Маркова. 

84. McMichael v. 

UK від 24 лютого 1995, § 

87. 

85. Buckley v. UK 

від 25 вересня 1996, § 76. 

86. McMichael v. 

UK від 24 лютого 1995, § 

91. 

87. 4. Olsson v. 

Sweden від  24 березня 

1988,  n. 1, § 71. 

88. Markov and 

Markova v. Ukraine 
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ДОДАТОК Г 

Розвиток правових позицій щодо права на повагу до сімейного життя  

в рішеннях ЄСПЛ у справах щодо України 

№ Правова позиція ЄСПЛ в рішенні 

у справі щодо України 

Попередня правова позиція ЄСПЛ6 

1. 100. При визначенні основних інтересів дитини у кожному 

конкретному випадку необхідно враховувати дві умови: по-перше, у 

якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, 

крім випадків, коли сім’я виявляється особливо непридатною або 

явно неблагополучною; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини 

буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому7 

середовищі, що не є неблагополучним. Як Суд зазначив у рішенні у 

справі Neulinger and Shuruk v. Switzerland: «136. Інтерес дитини 

складається з двох аспектів. [...]» (Mamchur v. Ukraine). 

 

136. Інтерес дитини складається з двох аспектів. З одного боку цей 

інтерес вимагає, щоб зв’язки дитини з її сім’єю були збережені, за 

винятком випадків, коли сім’я виявилася особливо непридатною. 

Звідси випливає, що сімейні зв’язки можуть бути розірвані лише у 

виняткових випадках, та що необхідно зробити все, щоб зберегти 

особисті відносини та, якщо і коли це можливо, «відновити» сім’ю. З 

іншого боку очевидно також, що в інтересах дитини буде 

забезпечення її розвитку у здоровому середовищі, та батькам не 

може бути надано право за статтею 8 Конвенції на вжиття таких 

заходів, що можуть завдати шкоди здоров’ю та розвитку дитини 

(Neulinger and Shuruk v. Switzerland). 

2. 102. [...] враховуючи конкретні обставини справи та важливий 

характер рішень, які повинні прийматись, має бути визначено, чи 

було залучено батьків до процесу прийняття рішень в цілому для 

належного виконання зобов’язання щодо захисту їх інтересів та чи 

могли батьки повністю представити їх справу (R. and H. v. United 

Kingdom, п. 75). Суд має встановити, чи провели національні суди 

всебічне дослідження сімейної ситуації та цілого ряду факторів – 

зокрема, фактичного, емоційного, психологічного, матеріального та 

медичного характеру, – та пропорційно і обґрунтовано оцінили 

відповідні інтереси кожної особи, незмінно враховуючи, яке рішення 

може бути найкращим для дитини. На практиці може існувати 

частковий збіг у зв’язку із необхідністю наявності відповідних та 

75. [...] Необхідно встановити, враховуючи конкретні обставини 

справи та важливий характер рішень, які мають бути прийняті, чи 

було залучено батьків до процесу прийняття рішень в цілому для 

належного виконання зобов’язання щодо захисту їхніх інтересів (R. 

and H. v. United Kingdom). 

 

                                                           
6  З метою кращого розуміння способу формування правових позицій ЄСПЛ в таблиці наведено не лише правові позиції у вузькому значенні цього поняття, але також і 

елементи правових позицій у їх широкому розумінні, які включають оцінку Судом обставин конкретної справи (див.: підпункт 1.1.2) 
7 Тут і далі курсивом позначено нові елементи правової позиції, які були сформульовані Судом при застосуванні норм ст. 8 ЄКПЛ в рішеннях у справах щодо України  
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достатніх підстав для виправдання заходу щодо піклування про 

дитину (Mamchur v. Ukraine). 

3. 88. [...] завдання Суду полягає в оцінці того, чи вжила держава усіх 

необхідних заходів для забезпечення захисту прав заявника за 

статтею 8 Конвенції. При здійсненні такої оцінки у контексті 

конкретної справи повинні аналізуватися всі чинники, включно з 

дотриманням національних екологічних норм та виконанням судових 

рішень (Dzemyuk v. Ukraine).  

141. [...] основне питання Суду полягає в тому, чи вдалось державі 

дотримати справедливого балансу між конкуруючими інтересами 

осіб, що зазнали впливу, та суспільства в цілому. При здійсненні 

такої оцінки у контексті конкретної справи повинні аналізуватися всі 

фактори, включно з національними правовими питаннями (Dubetska 

and Others v. Ukraine). 

4. 77. Суд [...] у справі Dubetska and Others v. Ukraine (пп. 110 та 113) 

встановив, що забруднення води є одним з чинників, які впливають на 

стан здоров’я заявників, а отже – на їх можливість користуватися 

своїм житлом, вести приватне та сімейне життя.  
88. Забруднення довкілля може вплинути на добробут осіб та 

такою мірою перешкоджати їм користуватися своїм житлом, що 

негативно вплине на їхнє приватне та сімейне життя, при цьому 

серйозно не загрожуючи їхньому здоров’ю (Dzemyuk v. Ukraine). 

110. Твердження заявників стосуються, в першу чергу, погіршення їх 

здоров'я через забруднення води, повітря та ґрунту токсичними 

речовинами, концентрація яких перевищує граничні норми. Крім 

того, ці твердження також стосуються погіршення якості життя з 

огляду на шкоду, завдану будинкам просіданням ґрунтів, та 

постійними труднощами у доступі до чистої води, що негативно 

впливало на щоденне життя заявників та на відносини між членами 

родини. 

113. [...] виробнича діяльність шахти та фабрики (зокрема, їх породні 

відвали), принаймні певною мірою, сприяли вищезазначеним 

проблемам протягом багатьох років (Dubetska and Others v. Ukraine). 

5.     105. [...] може мати місце небезпідставна скарга за статтею 8 

там, де екологічна небезпека досягає такого серйозного рівня, що 

призводить до суттєвого перешкоджання здатності заявника 

користуватися своїм житлом, вести приватне чи сімейне життя. 

Оцінка такого мінімального рівня є відносною та залежить від усіх  

обставин справи, таких як інтенсивність і тривалість шкідливого 

впливу та його фізичний чи психологічний вплив  на  здоров’я  або  

якість  життя  особи  (див.  Fadeyeva v. Russia, п. 68–69) (Dubetska and 

Other v. Ukraine) 

69. [...] щоб підпадати під застосування статті 8 Конвенції, 

несприятливий вплив навколишнього середовища має досягти 

деякого мінімального рівня. Оцінка зазначеного мінімального рівня 

відносна і залежить від усіх обставин справи, наприклад, від 

інтенсивності і тривалості правопорушення, його матеріальних або 

психічних результатів. Необхідно також взяти до уваги загальний 

екологічний контекст довкілля (Fadeyeva v. Russia). 

 

6. 35. [...] На думку Суду, не обмежена будь-якими умовами відмова 

заявникові у тимчасовому звільненні за сімейними обставинами та 

відсутність будь-якого іншого рішення, яке б надало йому змогу 

відвідати похорон його батька, не відповідає обов’язку держави 

оцінити кожне окреме клопотання по суті та довести, що 

37. Держава може відмовити особі у праві взяти участь у похороні її 

батьків тільки якщо для цього існують вагомі підстави та якщо 

неможливо знайти альтернативне рішення. 

38. Суд знову заявив, що стаття 8 Конвенції не гарантує особі, яка 

тримається під вартою, безумовне право на отримання дозволу 
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обмеження права особи на відвідання похорону родича було 

«необхідним у демократичному суспільстві» (Feldman v. Ukraine no 

2). 

відвідати похорон родича [...] (Ploski v. Poland). 

7. 50. [...] поміщення  дитини в середовище, більш сприятливе для її 

виховання [...] не можна  також  виправдовувати  виключно  

посиланням на ненадійність ситуації, адже такі проблеми можна  

вирішити  за  допомогою  менш радикальних засобів,  не вдаючись 

до роз’єднання сім’ї, наприклад, забезпеченням  цільової   фінансової   

підтримки   та   соціальним консультуванням  (див.,  Moser v.  

Austria, п. 68). 

57. Щодо фінансових проблем, то роль Суду не  полягає  в  тому,  

щоб визначати,  чи мала сім'я заявників,  з огляду на інтереси 

збереження єдності сім'ї, право на забезпечення їй певного рівня 

матеріально-побутових умов за державний кошт. Однак це  

питання  потребує  обговорення  -  спочатку  на   рівні відповідних 

державних органів, а далі – під час судового розгляду (Saviny v. 

Ukraine). 

68. Суд зазначає, що причина передачі дитини під опіку [...] була 

заснована виключно на відсутності належного житла і фінансових 

коштів, а також визначеного місця проживання матері, тобто на її 

скрутному становищі, внаслідок якого складно було б доглядати 

дуже маленьку дитину (Moser v.  Austria). 

8. 79. [...] Суд вже доходив висновку, що поміщення заявників до 

віддаленої колонії (розташованої за кілька тисяч кілометрів від міста, 

де проживають їхні родини) становило втручання в їхні права за 

статтею 8 Конвенції (див. п. 838 рішення Khodorkovskiy and Lebedev 

v. Russia) [...] 

81-82. З огляду на похилий вік матері заявника та поганий стан 

здоров’я, а також відстань до колонії, ускладнену реальним станом 

української транспортної системи [...] відмова у переведенні заявника 

органами влади до колонії, розташованої ближче до його дому, була 

еквівалентна позбавленню його зв’язку з матір’ю (Vintman v. 

Ukraine). 

838. [...] З урахуванням географічного розташування зазначених 

колоній та реального стану російської транспортної системи Суд 

готовий визнати, що поїздка з Москви в Краснокаменську колонію 

або колонію Харп була дуже важкою або навіть неможливою 

справою, особливо для малолітніх дітей заявників. Справді, не самі 

заявники, а члени їх сімей страждали від віддаленості колоній. 

Інтереси заявників також були порушені цим заходом, хоча і побічно, 

оскільки, ймовірно, вони мали менше побачень із своїми родинами, 

ніж якби знаходилися ближче до Москви. У підсумку Суд вважає, що 

цей захід становив втручання в передбачене статтею 8 Конвенції 

право заявників на повагу до особистого і сімейного життя 

(Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia).   

9. 36. Суд нагадує, що в багатьох подібних справах стосовно вибору 

або зміни імені та прізвища він доходив висновку, що це питання 

охоплюється статтею 8 Конвенції, оскільки ім’я та прізвище 

стосуються приватного та сімейного життя особи (Burghartz v. 

Switzerland, Stjerna v. Finland, Guillot v. France), це ж стосується й 

по батькові заявника як частини імені (Garnaga v. Ukraine) 

37. [...] оскільки ім’я людини являє собою засіб ідентифікації особи із 

сім’єю, воно стосується її приватного і сімейного життя (Burghartz v. 

Switzerland). Того факту, що може існувати суспільний інтерес в 

регулюванні використання імен не достатньо, щоб вилучити 

зазначене питання з області приватного і сімейного життя (Stjerna v. 

Finland). 
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40. По батькові як частина особистого імені традиційно походить від 

імені батька відповідної особи (Garnaga v. Ukraine). 

 

21. Суд зазначає, що стаття 8 не містить будь-яких конкретних 

посилань на батькові. Однак, воно являє собою засіб ідентифікації 

осіб в межах їхніх сімей і громад та становить частину особистого і 

сімейного життя (Guillot v. France). 
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ДОДАТОК Ґ 
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