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Порушення ст. ЄКПЛ: 

Порушення Статті 14 (заборона дискримінації) в сукупності зі статтею 8 Конвенції 

(право на повагу до приватного і сімейного життя) через відмову у наданні батьку-

військовослужбовцю відпустки по догляду за дитиною, що є дискримінацією за 

ознакою статі. 

Суть скарги: 

 Відмова у наданні батьку-військовослужбовцю відпустки по догляду за дитиною.   

Обставини справи: 

Відповідно до російського законодавства, батьки і матері, мають право на трирічну відпустку по 

догляду за дитиною для догляду за малолітніми дітьми, а також на щомісячні виплати за частину 

цього періоду. Це право надане жінкам-військовослужбовицям, але не поширюється на чоловіків-

військовослужбовців.  

Заявник – розлучений, на його утриманні перебувало 3 дітей; колишня дружина проживає окремо та 

сплачує аліменти. Заявник, оператор радіорозвідки збройних сил, подав прохання про надання 

трирічної відпустки по догляду за трьома дітьми, народженими у шлюбі, але йому відмовили на тій 

підставі, що його вимога не передбачена національним законодавством (оскільки трирічна 

батьківська відпустка може бути надана лише жінкам-військовослужбовицям).  

Національні суди, до яких звертався заявник про забезпечення його права на відпустку по догляду за 

дитиною, відмовляли в тому числі на тій підставі, що заявник не довів, що він є єдиною особою, яка 

доглядає за дітьми, і суду були надані докази, що заявнику допомагали інші люди, зокрема, мати 

дітей. 

Заявник подав до Конституційного суду скаргу, у якій стверджував, що законодавство несумісне з 

конституційною гарантією рівних прав. Залишаючи цю скаргу без задоволення, Конституційний суд 

встановив, що заборона чоловікам-військовослужбовцям брати відпустку по догляду за дитиною 

ґрунтується на особливому правовому статусі військовослужбовців і на потребі уникнути ситуації, 

коли велика кількість військовослужбовців не буде виконувати свої обов’язки. Він зазначив, що 

військовослужбовці добровільно взяли на себе обов’язки, пов’язані з військовим статусом, і мають 

право на дострокове припинення служби у випадку, коли вирішать особисто зайнятись вихованням 

дітей. Право жінок-військовослужбовців брати відпустку по догляду за дитиною було надане їм на 

винятковій основі, з огляду на обмежену участь жінок у війську і на особливу соціальну роль жінки, 

пов’язану з материнством. Проте Конституційний Суд не погодився з позицією заявника. 

 



 
 

 

Позиція суду: 

1. В частині  застосування ст. 14 в сукупності зі ст. 8 Конвенції (Суд мав визначити, чи різниця 

у ставленні між чоловіками і жінками військовослужбовцями стосовно їхнього права на 

відпустку по догляду за дитиною була об’єктивно і розумно виправданою) 

Суд зазначив, що різниця у ставленні відповідно до російського законодавства до чоловіків - 

військовослужбовців та жінок – військовослужбовець щодо надання їм права на відпустку по догляду 

за дитиною стосується важливого питання, що становить загальний інтерес не тільки для Росії, але й 

для інших держав. 

Суд нагадав, що на сьогодні просування ґендерної рівності є основним завданням Держав-учасниць 

Ради Європи, і тому необхідні дуже вагомі підстави, аби така відмінність у ставленні могла 

вважатись сумісною з Конвенцією. Зокрема, посилання на традиції, загальні припущення або 

існуючі соціальні відносини у певній країні є недостатніми. Наприклад, державам заборонено 

нав'язувати традиції, що випливають із основної ролі чоловіка та другорядної ролі жінки в сім'ї. 

Суд вказав, що кожна держава має право на власний розсуд організовувати власну систему військової 

дисципліни, однак при цьому  національні органи влади не можуть покладатися на такі правила, щоб 

перешкоджати здійсненню окремими членами збройних сил свого права на повагу до їхнього 

приватного життя. 

Відпустки по догляду за дитиною повинні розглядатися в межах ст.8 Конвенції з огляду на те, що 

можливості для  одного з батьків залишатися вдома, щоб доглядати за дітьми, сприяють сімейному 

життю та обов'язково впливають на спосіб його організації. Відповідно, гарантування таких 

відпусток державою повинно бути сумісним зі ст. 14 Конвенції. 

Суд не погодився, що виправдання різниці у ставленні у випадку заявника може полягати, як 

стверджував Уряд, у особливій соціальній ролі жінки у вихованні дітей. Сучасне європейське 

суспільство просунулось вперед до рівного розподілу відповідальності за виховання дітей між 

чоловіками і жінками, і роль чоловіків у догляді за дітьми стала визнаною.  

Різницю у ставленні у випадку заявника не можна вважати позитивною дискримінацією на користь 

жінок, оскільки вона явно не спрямована на виправлення пригнобленого становища жінок у 

суспільстві. Натомість, вона спричинила поглиблення ґендерних стереотипів і була несприятливою як 

для професійної діяльності жінок, так і для сімейного життя чоловіків. Тобто, посилання на 

традиційний розподіл ґендерних ролей у суспільстві не може виправдати відмову чоловікам, включно 

з військовослужбовцями, у праві на відпустку по догляду за дитиною. 

Суд також не вважав за потрібне погодитись з тезою Уряду, що поширення відпустки по догляду за 

дитиною на чоловіків-військовослужбовців матиме негативний вплив на боєздатність і оперативну 

ефективність збройних сил, адже це не підтверджується жодними експертними чи науковими 

дослідженнями. Однак, Суд погодився, що, з огляду на важливість армії для захисту національної 

безпеки, деякі обмеження на надання відпустки по догляду за дитиною можуть бути виправдані за 

умови, що вони не є дискримінаційними. Тобто, наприклад, для військовослужбовців, як чоловіків, 

так і жінок, може бути виключена можливість отримання відпустки по догляду за дитиною, якщо 

їх нелегко замінити з огляду на керівне становище, рідкісну технічну кваліфікацію або участь у 

активних бойових діях. Проте, в Росії виключення можливість отримання відпустки по догляду за 

дитиною автоматично поширюється на всіх чоловіків-військовослужбовців, незважаючи на їхнє 

військове звання, можливість заміщення або на інше особисте становище. На думку Суду, таке 



 
загальне і автоматичне обмеження, застосоване до групи людей за ознакою статі, не підпадає під 

жодну прийнятну можливість розсуду держави. 

Суд наголосив на тому, що заявник працював оператором радіорозвідки і, отже, міг бути заміщений 

як чоловіком, так і жінкою військовослужбовцями. Також подібні посади у його військовій частині 

часто займали жінки-військовослужбовиці, котрі, на відміну від заявника, мали безумовне право на 

трирічну відпустку по догляду за дитиною. Той факт, що заявник підписав контракт на проходження 

військової служби, не може служити підставою для позбавлення його права не зазнавати 

дискримінації. 

Порушення Статті 14 в сукупності зі статтею 8 полягає у ненаданні батьку-військовослужбовцю 

відпустки по догляду за дитиною, і є дискримінацією за ознакою статі. 

 

Окрема думка судді Пінто де Альбукерка в частині ролі батька на ранніх етапах життя 

дитини: 

«…[відпустка по догляду за дитиною]… є істотною гарантією зв'язку між батьками та дитиною в 

момент особливої вразливості та особливої потреби дитини. Сімейні зв'язки, які захищені таким 

чином, можуть ґрунтуватися на біологічних відносинах материнства чи батьківства, правових 

відносинах усиновлення чи будь-яких інших юридично рівнозначних відносинах. Право на відпустка 

по догляду за дитиною - це основне право Конвенції, яке належить до ядра прав людини сім'ї. 

[…]…. право на батьківську відпустку має дві взаємодоповнюючі аспекти: по-перше, це соціальне 

право, яке гарантує становище працівника щодо його зайнятості; по-друге, це також конвенційне 

право, яке захищає зв'язок між батьками і дитиною. 

[…] 

У наукових дослідженнях були викладені докази важливого значення фізичного та психологічного 

взаємозв'язку між батьками та дитиною на ранньому етапі життя дитини. Ці дослідження показали 

явні переваги відпустки по догляду за дитиною, включаючи зниження рівня дитячої смертності та 

довгостроковий вплив на пізнавальні та соціально-емоційні результати дітей. […]. Якщо таке право 

на відпустки по догляду за дитиною (для батька) не було б захищене та здійснено, загальне 

благополуччя дитини було б значною мірою пошкоджене, а зв'язок між батьком та дитиною значно 

послабився. Таким чином,  відпустка по догляду виявилася важливим інструментом соціальної 

політики для забезпечення загального добробуту дитини та здорового розвитку сімейних зв'язків. 

[…] 

Отже, Договірні Сторони Конвенції мають позитивний обов'язок передбачити право на відпустки по 

догляду за дитиною  для батьків. Держави вільні створити систему спільного права чоловіків і жінок 

на батьківські відпустки або індивідуального права на батьківську відпустку, які не можуть бути 

передані іншому з батьків. З метою сприяння гендерній рівності держави можуть затвердити 

батьківську квоту відпусток, яку може взяти лише батько, і яка може бути втрачена за умов її 

невикористання….[…] …Збройні сили, поліція та домашні службовці не виключаються з 

бенефіціарів цього основного права.» 
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