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Порушення ст. ЄКПЛ: 

1. порушення Статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) 

через відсутність ефективного розслідування стверджуваного розбещення дитини 

заявника. 

2. порушення Статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя)  при 

визначенні місця проживання дитини заявника. 

Суть скарги: 

 Неспроможність національними органами державної влади провести ефективне 

розслідування заяв щодо розбещення дитини.  

 Неспроможність національних судів належним чином визначити місце проживання дитини. 

Обставини справи: 

        Заявник та особа В перебували у зареєстрованому шлюбі та мали спільну дитину. Проживали в 

квартирі заявника. Батьки заявника проживали у тій самій квартирі та допомагали парі виховувати 

дитину. З часом стосунки між заявником та В почали погіршуватися і в результаті, після сварки між 

ними, В забрала дитину і виїхала з квартири. Заявник не був повідомлений про те, куди переїхала В. з 

дитиною. Тому заявник звернувся до поліції з заявою щодо встановлення місця перебування дитини. 

Через декілька місяців заявник самостійно знайшов дитину у іншому населеному пункті, де і 

проживала В. з дитиною та разом зі своїм дядьком Ф. За словами заявника, на тілі дитини були синці. 

Він забрав дитину до своєї квартири в Сумах і наступного дня повів її на медичний огляд. За 

результатами огляду було встановлено, що дитина має садна. Заявник звернувся до правоохоронних 

органів з заявою щодо проведення кримінального розслідування у зв’язку з ушкодженнями, 

завданими його доньці, яка начебто пояснила, що ушкодження їй завдала В. Дитина продовжувала 

проживати з заявником і його батьками. В. було надано доступ до дитини лише в присутності 

заявника або інших осіб, яким він довіряв. 

 Правоохоронні органи відмовили заявнику у порушенні кримінальної справи у зв’язку з 

заявленим викраденням дитини. 

Це було аргументовано тим, що обставини справи не свідчили про скоєння злочину викрадення 

дитини, адже пара не була розлучена і суд ще має встановити, з ким має проживати дитина. 

 Також правоохоронні органи відмовили заявнику у порушенні кримінальної справи у зв’язку з 

ушкодженнями на тілі дитини через відсутність складу злочину. 

Це було аргументовано тим, що серйозність ушкоджень не була встановлена. 

 Кримінальне розслідування за звинуваченнями в розбещенні 



 
Мати заявника зверталася до правоохоронних органів з заявою про відкриття кримінального 

провадження проти В. і Ф., адже вона вважала, що дитина могла бути жертвою розбещення в період 

проживання з В. і Ф. Мати заявника зазначила, що дитина розповідала їй особисті історії, з яких 

випливало, що В. і Ф. могли займатися статевим актом у присутності дитини і що Ф. показував свої 

геніталії дитині.  В ході попереднього розслідування дочку заявника опитували в присутності матері 

заявника. Дитина пояснила, що під час її перебування з матір’ю вона регулярно бачила В. і Ф. 

оголеними, вони обнімалися, цілувалися і робили якісь «рухи вперед-назад», яких вона не розуміла; 

Ф. вчив дитину, як цілуватися по-дорослому, оголював свої геніталії перед нею і казав їх торкатися. 

Однак правоохоронні органи, провівши попереднє розслідування, двічі відмовлялися відкривати 

кримінальне провадження за відсутності складу злочину. Ці рішення були скасовані як 

необґрунтовані прокуратурою, яка видала наказ про продовження досудового розслідування. Однак 

ці рішення не виконувались, як наслідок, прокурор знову видав розпорядження,  що необхідно вжити 

подальших слідчих дій в рамках досудового розслідування.  

 Цивільний спір щодо місця проживання дитини 

Рішенням суду першої інстанції було розірвано шлюб між заявником і В. і постановлено, що дитина 

має жити з В. Суд постановив, щоб заявник передав дитину В. і виплачував їй щомісячно аліменти на 

дитину. Суд відхилив як необґрунтовані обвинувачення заявника в недбалості матері щодо дитини і в 

застосуванні фізичному насильства до дитини. Суд встановив, що факти не розкривали жодних 

виняткових обставин, які могли би виправдати розлуку дитини з матір’ю. Отже, він постановив, що 

дитина має проживати з матір’ю. 

Заявник оскаржив це рішення, стверджуючи, що при визначенні місця проживання дитини суд 

повинен був керуватися принципом найкращих інтересів дитини. Заявник наполягав, що В. таємно 

виїхала з дитиною з квартири і порушила стабільність повсякденного життя дитини. Суд не зміг 

належно вивчити обвинувачення в тому, що В. жорстоко поводилася з дитиною і можливість того, що 

дитина була об’єктом розбещення в період проживання з матір’ю окремо від батька. Заявник 

наголосив, що він законно забрав дитину до своєї квартири, оскільки дитина попередньо постійно 

проживала в його квартирі і він ніколи не давав згоди В. на зміну місця проживання дитини. На його 

думку, суд не приділив уваги тому факту, що дитина прив’язана до батьків заявника і що розлука з 

ними могла зашкодити її інтересам. Більше того, відповідні фінансові можливості заявника і В., а 

також житлові умови, не були належним чином оцінені. Проте суд апеляційної інстанції відхилив 

апеляційну скаргу заявника і підтримав рішення суду першої інстанції.  Заявник подав касаційну 

скаргу, однак вона була відхилена як необґрунтована. 

Позиція суду: 

1. В частині  проведення національними органами державної влади ефективного розслідування 

заяв щодо розбещення дитини. 

  Суд вважає доречним розглянути скаргу відповідно до Статті 8 Конвенції відповідні частини цієї 

Статті: 

“1. Кожен має право на повагу до свого приватного … життя, … . 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за 

винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у 

демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи 

економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 

захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.” 

Суд підтвердив, що об’єктом Статті 8 є неодмінно захист особи від свавільного втручання органів 

державної влади. Втім, це положення не просто змушує Державу утримуватися від такого впливу: на 



 
додачу до цього, головним чином, негативного обов’язку існують позитивні зобов’язання, властиві 

ефективній повазі до приватного або сімейного життя. Ці зобов’язання можуть передбачати вжиття 

заходів для забезпечення поваги до приватного життя навіть у сфері відносин осіб між собою.  

Вибір засобів, що мали би забезпечувати дотримання Статті 8 Конвенції в сфері відносин осіб між 

собою, в принципі, є питанням, що належить до сфери розгляду держав-учасниць, незалежно від того, 

негативними чи позитивними є зобов’язання Держави. Існують різні способи забезпечення поваги до 

приватного життя, а характер зобов’язання Держави залежатиме від певного аспекту приватного 

життя, про порушення якого йдеться. Там, де на кону стоїть особливо важлива грань існування чи 

ідентичності особи, або там, де діяльність торкається найбільш інтимного аспекту приватного 

життя, дозволені межі свободи розсуду Держави відповідним чином звужуються. 

Суд зазначив, що поточна справа стосується стверджуваного розбещення доньки заявника. Не було 

звинувачень у зґвалтуванні, дівчинка, як стверджувалося, була жертвою інших форм сексуального 

насильства. Суд вважає, що це ствердження містило достатньо елементів для приведення в дію 

позитивних зобов’язань відповідно до Статті 8 Конвенції.  

Суд вказав, що попри те, що органам державної влади дійсно було не просто розслідувати цю справу, 

слід повторити, що заходи, які застосовуються Державою для захисту дитини від дій, на які 

поширюється дія Статті 8, мають бути ефективними, а зобов’язання провести ефективне 

розслідування є зобов’язанням не результату, а засобів: органи державної влади повинні 

вживати розумних доступних їм заходів для забезпечення доказів щодо спірного інциденту. 

Суд визнав, що процедура досудового розслідування не відповідала принципам забезпечення 

ефективного засобу правового захисту, тому що слідчий міг вживати лише обмежену кількість 

кроків, а потерпіла не мала офіційного процесуального статусу, що означало відсутність її ефективної 

участі у процедурі. У поточній справі розслідування виявилося неефективним, тому що воно було 

недостатньо ретельним, що підтверджується повторними передачами на подальше розслідування 

після скасування рішень про закриття попередніх розслідувань як необґрунтованих. Повноцінне 

розслідування було відкрито з запізненням. 

Суд встановив, що органи державної влади не спромоглися виконати свій позитивний обов’язок 

провести ефективне кримінальне розслідування справи і забезпечити належний захист приватного 

життя дитини заявника. 

Порушення Статті 8 Конвенції полягає у відсутності ефективного розслідування заяв щодо 

розбещення дитини. 

2. В частині встановлення національним судом місця проживання дитини. 

Стаття 8 слугує ширшій меті забезпечення поваги, серед іншого, до сімейного життя. У цьому світлі 

процес прийняття рішення, в результаті якого застосовуються заходи втручання, повинен бути 

справедливим і таким, щоб забезпечувати належну повагу інтересів, про які йдеться.  

У даній справі визначено, що судове рішення про визначення місця проживання дитини є втручанням 

в сімейне життя заявника. Відповідно оскаржуваний захід мав підстави в національному 

законодавстві і що він переслідував легітимну мету захисту «прав і свобод інших», а саме, дитини. 

Постає питання, чи втручання було «необхідним у демократичному суспільстві» в значенні Статті 8 § 

2 Конвенції. 

При визначенні того, чи втручання було «необхідним у демократичному суспільстві» необхідно 

врахувати те, що слугує найкращим інтересам дитини, має вирішальне значення в кожній справі 

такого типу. 



 
При визначенні найкращих інтересів дитини в конкретній справі слід брати до уваги два 

міркування: по-перше, в найкращих інтересах дитини зберегти її зв’язки з сім’єю, окрім випадків, 

коли доведено, що сім’я непридатна для цього; і по-друге, в найкращих інтересах дитини 

забезпечити її розвиток в безпечному, надійному і стабільному середовищі та в середовищі. 

Суд, вирішуючи в цій частині питання дотримання ст. 8 Конвенції розглянув два аспекти: 

 Захист і безпека дитини 

Суд встановив, що питання можливого розбещення дитини під час її перебування з матір’ю 

вивчалося цивільними судами обмеженим чином. На певний час кримінальне розслідування цього 

питання все ще тривало, і не схоже на те, що заявник робив подібні заяви в суді першої інстанції; що 

стосується судів вищої інстанції, він піднімав це питання досить коротко і нічого не вказує на те, що 

він надав будь-які матеріали для підтвердження цієї заяви. Відповідно, цивільні суди коротко 

розглянути це питання і зробили це настільки справедливо, наскільки це питання піднімалося в 

цивільному провадженні. 

Проте заявник зробив заяву щодо того, що дитина потрапляє під можливість застосування щодо неї 

фізичного насильства у випадку, якщо вона залишиться з матір’ю. При вивченні цього питання суди в 

рамках цивільного судочинства зазначили, що не було надано доказів, які би підтверджували, що 

ушкодження на тілі дитини були завдані матір’ю. Суд зазначив, що така заява про ризик застосування 

домашнього насильства до дитини заслуговувала на більш ретельне вивчення для встановлення того, 

чи існували підвищені ризики захисту і безпеки дитини під час проживання з матір’ю. 

 

 Стабільність середовища дитини 

Суд визначає, що тривалість часу, проведеного дитиною з бабусею чи дідусем могла бути 

важливим фактором у забезпеченні найкращих інтересів дитини. 

У цій справі суди встановили, що до конфлікту між батьками дитина постійно проживала не лише з 

обома батьками, але й з дідусем і бабусею по батьковій лінії. Суди також встановили, що дідусь і 

бабуся доглядали дитину, коли батьки були за кордоном тривалий час. Однак той факт, що дідусь і 

бабуся є важливою частиною сімейного життя дитини не вивчався судом першої інстанції; 

апеляційний суд лише зазначив, що роль батьків у вихованні дитини була важливішою, ніж роль 

дідуся і бабусі. Суд визначив, що незрозуміло, як таке загальне спостереження вписувалося в 

конкретну ситуацію дитини заявника і чи розлука дитини з дідусем і бабусею могла шкодити 

інтересам дитини. 

Суд встановив, що здійснений національними судами аналіз перед прийняттям рішення про те, що 

донька заявника має проживати з матір’ю, був недостатньо ретельним. Відтак, не зважаючи на 

широкі межі свободи розсуду національних органів державної влади в сфері опіки над дитиною, 

підстави, які суди навели у своєму рішенні, не можуть вважатися «відповідними і достатніми». 

Порушення Статті 8 Конвенції має місце при визначенні місця проживання дитини заявника. 

 

Окрема думка судді Ранзоні в частині застосування національними судами презумпції на 

користь матері в справах про опіку над дитиною: 

«…. Постановляючи, що дитина має жити з матір’ю, місцевий суд спирався на Декларацію 

Організації Об’єднаних Націй про права дитини 1959 року (далі – Декларацію) і встановив, «що 

факти не розкривали жодних виняткових обставин, які могли би обґрунтувати розлуку дитини з 



 
матір’ю»... Ця Декларація в принципі 6 передбачає, що малолітня дитина, «крім випадків, коли є 

виняткові обставини», не має розлучатися зі своєю матір’ю. 

4. У цій справі національні суди, здається, виробили методологію на основі зазначеного принципу, 

що тягне за собою презумпцію на користь матері в справах опіки над дитиною, тобто, що дитина має 

жити з матір’ю, що може бути відхилене лише в разі існування «виняткових обставин». Як наслідок, 

за відсутності «виняткових обставин» суди знехтували подальшою оцінкою всіх інших не виняткових 

обставин, які все одно могли стосуватися рішення. 

5. Презумпція на користь матері в справах про опіку над дитиною не підтримується ані 

практикою на рівні ООН після прийняття Декларації, ані судовою практикою нашого Суду і не 

відповідає позиції Ради Європи і більшості держав-членів. У 21 столітті методологія з такою 

презумпцією, яку можна відхилити лише за «виняткових обставин», на мою думку, більше не є 

раціональною в частині прав, що гарантуються Конвенцією. Основна думка полягає в тому, що ця 

презумпція, за відсутністю доказів на користь зворотного, розглядає проживання дитини з батьком як 

таке, що не відповідає найкращим інтересам дитини … 

[….] 

8. Суд також наголосив, що батьки, в принципі, повинні мати рівні права в спорах про опіку, і не 

погодився із жодною презумпцією щодо статі одного з батьків.  

[….] 

10. Насамкінець, Рада Європи декілька разів засуджувала нерівне ставлення до батьків і 

наголошувала на тому, що роль батька щодо дітей необхідно краще визнавати і належно цінувати. 

Наприклад, у своїй Постанові 2079 (2015) щодо «Рівності і спільної батьківської відповідальності: 

роль батька» Парламентська Асамблея наголосила на важливості «подолання гендерних 

стереотипів щодо ролей, які приписуються жінкам і чоловікам у сім’ї» як «відображення 

соціологічних змін, що відбулися впродовж останніх п’ятдесяти років з огляду на організацію 

приватної сфери і сім’ї».» 
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