
 

 

Рішення ЄСПЛ у справі  

«ТЕКЕЛІ ПРОТИ ТУРЕЧЧИНИ»  

(TEKELI v. TURKEY, application no.29865/96) 

 

Посилання на рішення ЄСПЛ: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67482 

Дата винесення: 16 листопада 2004 року. 

Порушення ст. ЄКПЛ: 

 Порушення Статті 14 (заборона дискримінації) через обмеження можливості 

жінок зберігати  дошлюбне прізвище після одруження на відміну від 

одружених чоловіків 

 Порушення Статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного 

життя) на тій підставі, що питання дозволу чи заборони зберігання 

дошлюбного прізвища після шлюбу є несправедливим втручанням у право на 

повагу до приватного життя.  

Суть скарги: 

 Обмеження можливості жінок зберігати дошлюбне прізвище після одруження на 

відміну від одружених чоловіків, котрі після одруження і надалі вправі продовжувати 

зберігати прізвище своїх батьків. 

Обставини справи: 

Заявниця п. Айтен Текелі є громадянкою Туреччини, народилась 1965 року, мешкає у м. Ізмір. Після 

одруження у 1990 році п. Текелі взяла прізвище чоловіка. Оскільки у професійних колах п. Текелі 

знали під її дівочим прізвищем (заявниця вже тоді працювала юристом), вона стала зазначати це 

прізвище перед прізвищем чоловіка. Втім, п. Текелі не було дозволено використовувати обидва 

прізвища на офіційних документах. 

У 1995 році заявниця звернулася з позовом до суду для отримання дозволу на збереження лише свого 

дівочого прізвища. У рішенні від 4 квітня 1995 року місцевий суд першої інстанції відмовив у 

задоволенні вимог п. Текелі, обґрунтовуючи своє рішення тим, що відповідно до норм цивільного 

законодавства Туреччини заміжні жінки зобов’язані носити прізвище чоловіка під час заміжжя. 

Касаційну скаргу заявниці теж не було задоволено. 

У 1997 році у Туреччині було ухвалено зміни до законодавства, відповідно до яких заміжнім жінкам 

було дозволено, за їхнім бажанням, зберігати своє дівоче прізвище і після одруження, вказуючи його 

перед прізвищем чоловіка. Разом з тим, можливості носити лише своє дівоче прізвище 

законодавством передбачено не було, на що й скаржилась заявниця. 

Заявниця стверджувала, що відмова національних судів дозволити їй залишити своє дівоче прізвище 

є несправедливим втручанням у її право на повагу до приватного життя. Посилаючись на ст. 14 

Конвенції, взяту у поєднанні зі ст. 8 Конвенції, заявниця також вказувала на те, що стосовно неї мала 

місце дискримінація, оскільки згідно з національним законодавством одружені чоловіки, на відміну 



 
від одружених жінок, не обмежені у можливості зберігати прізвище своє дошлюбне прізвище після 

одруження. 

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 стосовно їхнього права зберігати дошлюбне прізвище 

після одруження є об’єктивно і розумно виправданою) 

Суд зазначив, що встановлення для жінок заборони носити лише своє дівоче прізвище, тоді як 

чоловіки після одруження могли надалі користуватися своїм прізвищем, безперечно, свідчить про 

"відмінність у поводженні" за ознакою статі, з особами, які перебувають в аналогічній ситуації. Суд 

постановив, що така відмінність у поводженні суперечить статті 14, взятій у поєднанні зі статтею 8. 

Як аргумент, Суд зазначив, що між державами - членами Ради Європи досягнуто консенсусу на 

користь обрання подружжям свого прізвища на рівних умовах. Серед цих держав лише Туреччина 

має законодавчі положення, згідно з якими створеному подружжю дається прізвище, яке носить 

чоловік, - тобто при одруженні жінка автоматично втрачає своє прізвище, - навіть у випадку, коли це 

не збігається з рішенням подружжя. 

Також Суд зазначив  що аргумент уряду Туреччини про те, що присвоєння чоловікового прізвища 

сім'ї випливає з традиції, яка покликана відображати цілісність сім'ї за допомогою одного 

прізвища, не може вважатися вирішальним фактором. Цілісність сім'ї може бути наслідком 

вибору прізвища дружини або спільного прізвища за вибором самого подружжя. До того ж 

цілісність сім'ї може зберігатися і зміцнюватися навіть тоді, коли подружжя вирішило мати 

різні прізвища, що підтверджується рішенням, прийнятим іншими європейськими правовими 

системами. Відповідно зобов'язання, яке покладається на одружених жінок взяти прізвище свого 

чоловіка в інтересах цілісності сім'ї, навіть якщо їм можуть дозволити ставити своє дівоче прізвище 

перед ним, не має об'єктивного і раціонального обґрунтування. 

Порушення Статті 14 в сукупності зі статтею 8 полягає у тому, що жінки позбавлені можливості 

зберігати прізвище своє дошлюбне прізвище після одруження, при цьому відсутній обов’язок для 

чоловіків змінювати своє прізвище після одруження, що становить дискримінацію за ознакою статі. 

 

       Коментар Аналітичного Центру ЮрФем: 

 В українському законодавстві відсутні обмеження щодо зміни або залишення дошлюбного прізвища. 

Так, відповідно до ст. 35 Сімейного кодексу України: 

1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя 

або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. 

2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище 

нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою 

згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися. 

Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю 

національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. 

3. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є 

подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище 

другого. 
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