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Стаття 8 Конвенції за своєю
структурою містить: 

права, які підлягають
захисту

 підстави, коли втручання у 
права можуть бути 
виправдані



«ТРИСКЛАДОВИЙ ТЕСТ»:

втручання здійснене  «згідно із законом» 
воно відповідає законній (легітимній) меті
воно «необхідне в демократичному суспільстві»

Рішення у справі «Толстой-Мілославський проти
Сполученого Королівства» від 13.07.1995 р., § 37:
Під терміном «ЗАКОН» розуміти як норми,
встановлені писаним правом, так і правила, що
сформувалися у прецедентному праві. Закон має
відповідати якісним вимогам, насамперед вимогам
«доступності» та «передбачуваності»

МОЖЛИВІСТЬ ДЕРЖАВИ ВТРУЧАТИСЯ 
У ПРАВА, ГАРАНТОВАНІ КОНВЕНЦІЄЮ



• Треба враховувати справедливий баланс,
який має бути досягнутий між
конкуруючими інтересами особи та
громадськості в цілому (Hämäläinen
проти Фінляндії [GC], § 65; Gaskin проти
Сполученого Королівства, § 42; Roche
проти Сполученого Королівства [GC], §
157).



• Будь-яке втручання державного органу
у право особи на повагу до приватного
життя та кореспонденції має
здійснюватися у відповідності до
закону.

• Цей вираз не лише вимагає
дотримання внутрішнього
законодавства, але також має
відношення до якості цього закону,
вимагаючи його сумісності з
принципом верховенства права
(Halford проти Сполученого
Королівства, § 49).



Національне законодавство повинно 
бути чітким, передбачуваним та адекватно 

доступним (Silver і інші проти
Сполученого Королівства, § 87) 



• Внутрішнє законодавство повинно з
достатньою чіткістю вказати обсяг та
спосіб здійснення відповідного рішення, що
надається органам державної влади, з
тим щоб забезпечити особам мінімальний
рівень захисту, на який вони мають право
при верховенстві права у демократичному
суспільстві (Piechowicz проти Польщі, §
212).



Законність також вимагає наявності
належних гарантій для забезпечення
дотримання прав людини за статтею 8.

• Содерман (Söderman) проти Швеції [ВП], § 117:
Суд встановив що, за шведським законодавством не
існувало ні кримінальних, ні цивільно-правових засобів
захисту, які могли б дозволити заявниці отримати
дієвий захист проти порушення її особистої
недоторканності за конкретних обставин її справи.
Відповідно, ЄСПЛ встановив, що мало місце порушення
статті 8 Конвенції.



• Висновок про те, що відповідний захід
не був "відповідним до закону", є
достатнім для того, щоб Суд визнав,
що було порушення статті 8
Конвенції.

• Отже, немає необхідності
з'ясовувати, чи переслідувало
втручання, що розглядається,
"законної мети" або було "необхідним
у демократичному суспільстві» (М.М.
проти Нідерландів, § 46).



Чи відповідає втручання законній 
меті? 

• У пункті 2 статті 8 перелічено законні
випадки, які можуть виправдовувати
порушення прав, захищених статтею 8: "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".



Чи є втручання "необхідним у 
демократичному суспільстві"? 

• Щоб визначити, чи є конкретне порушення статті 8
"необхідним у демократичному суспільстві", Суд
врівноважує інтереси держави-члена проти права
заявника.

• Національні органи влади повинні провести первинну
оцінку нагальної соціальної потреби в кожному
конкретному випадку; відповідно, для них
залишається межа довіри. Однак їх рішення
залишаються предметом перегляду Судом.

•



• При визначенні того, чи оскаржувані
заходи були «необхідними в
демократичному суспільстві» слід
розглядати питання про те, чи були
причини, з урахуванням справи в цілому,
виправданими, належними та
достатніми, і чи були ці заходи
пропорційними законним цілям (Z
проти Фінляндії, § 94).



• Поняття "необхідність" для цілей статті 8
означає, що втручання повинно відповідати
нагальній соціальній потребі, і, зокрема,
повинно залишатися пропорційним
досягнутій законній меті.

• Вирішуючи, чи було втручання "необхідним",
Суд розглядатиме межі розсуду, надані
державним органам влади, однак обов'язок
держави-відповідача - продемонструвати
існування нагальної соціальної позиції за
втручанням (Piechowicz проти Польщі, §
212).



Дякую за увагу!


