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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВС — Верховний Суд України 

ВР — Верховна Рада України 

ВСС — Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. 

ЄКПЛ — Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

ЄСПЛ — Європейський суд з прав людини 

КАС — Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 

КК — Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. 

КМ — Кабінет Міністрів України 

Комісія —  Європейська комісія з прав людини 

Конвенція проти катувань — Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 

від 10 грудня 1984 р. 

КПК — Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

КС — Конституційний Суд України 

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. 

ООН — Організація Об’єднаних Націй 

ПВС — Пленум Верховного Суду України 

ПВСС — постанова Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

ППВС — постанова Пленуму Верховного Суду України 

РЄ — Рада Європи 

РФ — Російська Федерація 

СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ФРН — Федеративна Республіка Німеччина 

ЦК — Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Ратифікація Україною 17 липня 1997 року Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод (1950) та протоколів до неї 

започаткувала новий етап розвитку нашої держави на шляху до зміцнення 

законності і дотримання прав і свобод людини. 

Прагнення України досягти рівня розвитку прогресивних держав світу у 

забезпеченні основоположних прав та свобод вимагає перегляду застарілих 

поглядів та підходів у правозастосовчій діяльності, дотримання стандартів, 

висунутих положеннями міжнародних договорів, врахування результатів 

позитивного досвіду міжнародної спільноти у процесі застосування та 

удосконалення вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність, а 

також передбачає необхідність вирішення питання щодо ролі та місця практики 

Європейського Суду з прав людини при вирішенні конкретних справ судами 

України. 

У практичній діяльності постає низка проблем, пов’язаних із 

застосуванням українськими судами норм ЄКПЛ як одного з міжнародних 

договорів України, а також виникають труднощі при вирішенні питання щодо 

визнання рішень ЄСПЛ джерелом кримінального права України. 

Останнім часом кількість справ, що розглядаються ЄСПЛ проти України, 

зростає. За даними, які сьогодні наводяться, Україна займає одне з перших 

місць у порушенні прав людини, підтвердженням сказаному є та кількість 

справ, в яких встановлено невиконання Україною норм ЄКПЛ. 

Не може не турбувати ситуація, за якої масовими є звернення до ЄСПЛ у 

зв’язку з недотриманням конвенційних норм, що стосуються катування. Такий 

стан речей можна назвати критичним, оскільки ЄСПЛ констатує значні 

порушення як з боку органів досудового розслідування, так і з боку 

національних судів. 

Актуальність теми дослідження обумовлена також потребою вироблення 
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єдиних підходів до врахування правових позицій ЄСПЛ при застосуванні 

кримінального закону та розуміння (тлумачення) кримінально-правових норм, 

їх вдосконалення у світлі ЄКПЛ. 

У контексті кримінального права питання врахування ЄКПЛ та практики 

ЄСПЛ висвітлювались у працях П.П. Андрушка, Л.П. Брич, В.К. Грищука, О.Л. 

Гуртовенка, К.П. Задої, К.В. Катеринчука, О.М. Костенка, В.О. Навроцького, І.І. 

Присяжнюка, В.М. Панькевича, В.М. Поповича, П.М. Рабіновича, М.І. 

Хавронюка, С.В. Хилюк та інших. 

Окремої уваги заслуговує дисертаційне дослідження під назвою 

«Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з 

прав людини» (2011 р.), здійснене Ю.Б. Хім’яком. Праця Ю.Б. Хім’яка є 

першим комплексним дослідженням, що присвячене впровадженню практики 

ЄСПЛ у кримінальне право України. Не зважаючи на позитивні досягнення 

Ю.Б. Хім’яка у цій праці, практика ЄСПЛ постійно оновлюється і відповідно 

потребує подальших досліджень, а окремі питання — перегляду. 

В Україні проводились й інші дослідження, які прямо чи опосередковано 

торкалися питання врахування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ у праві України. Варто 

виділити дослідження Т.М. Анакіної, К.В. Андріанова, М.В. Буроменського, 

В.Г. Буткевича, Ю.Є. Зайцева, С.С. Зміївської, В.А. Капустинського, В.П. 

Кононенка, Д.В.Кухнюка, Б.В. Малишева, О.А. Мірошниченко, С.Т. 

Мішуровської, Л.В. Пастухової, І.І. Путраймса, М.Б. Рісного, О.В. Святун, Н.І. 

Севостьянової, Д.В. Сімоновича, В.М. Сорокуна, Д.М. Супрун, А.Л. Федорової, 

Д.Ю. Хорошковської, С.В. Шевчука та інших. 

Відповідні питання досліджуються у роботах науковців СНД П.В. 

Волосюка, О.Г. Кибальник, А.О. Корніліної, С.М. Кузнєцовой, Т.М. Нешатаєвої, 

Д.В. Юзвикова та інших. Серед інших зарубіжних вчених слід виділити праці К. 

Бельтрамо, Е. Вебстера, К.М. Де Воса, Д. Корффа, Ж.-П. Кости, Г. Пуппінка, Е. 

Хондіуса та інших. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям 
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дослідження є складовою частиною наукової роботи кафедри кримінального 

права та кримінології юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Проблеми боротьби зі злочинністю: 

кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі аспекти» на 

2010-2015 роки та пов’язаний з темою «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01) (державний 

реєстраційний номер 0111U008337), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 

січня 2011 р. по 31 грудня 2015 року. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 

листопада 2012 року (протокол № 3). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є науково-теоретичне 

обґрунтування та розробка шляхів реалізації практики ЄСПЛ у кримінальному 

праві  України, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення 

кримінального законодавства України та вироблення орієнтирів для приведення 

правозастосовчої практики у відповідність до правових позицій ЄСПЛ. 

Досягнення вказаної мети можливе за умови вирішення таких основних 

задач: 

— сформулювати визначення поняття «судова практика» у кримінальному 

праві; 

— визначити правову природу практики ЄСПЛ та її місце у 

кримінальному праві України; 

— з’ясувати значення ЄКПЛ та практики ЄСПЛ у кримінальному праві; 

— сформулювати пропозиції щодо удосконалення положень статті 17 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»; 

— проаналізувати правові позиції ЄСПЛ з питань матеріального 

кримінального права щодо права на життя (ст. 2 ЄКПЛ), заборони катування (ст. 
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3 ЄКПЛ), права на захист (ст. 6 ЄКПЛ), спеціальної конфіскації та визначити 

напрямки вдосконалення кримінального законодавства у контексті реалізації 

практики ЄСПЛ; 

— сформулювати рекомендації національним судам при застосуванні 

правових позицій ЄСПЛ у кримінальних справах. 

Об’єктом дослідження є стан реалізованості у кримінальному праві та 

кримінальному законодавстві України практики ЄСПЛ. 

Предметом дослідження є реалізація практики ЄСПЛ у кримінальному 

праві України. 

Методи дослідження обрано з урахування мети, задач, об’єкта і предмета 

дослідження. У роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи: 

формально-логічні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення) – при 

дослідженні правової природи практики ЄСПЛ, при тлумаченні окремих 

положень Кримінального кодексу (далі — КК) України та ЄКПЛ, при 

визначенні правил кваліфікації окремих складів злочинів (підрозділи 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4); системно-структурний та функціональний — при вивченні 

типової юридичної конструкції, з використанням якої побудовані склади 

злочинів, передбачені статтями 115, 127, 374 КК України (підрозділи 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4); соціологічний (опитування у формі анкетування) — для вивчення та 

узагальнення позицій працівників правозастосовчих органів (підрозділи 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2); метод змістовної юридичної логіки — для визначення 

місця і ролі правових позицій, висловлених у рішеннях національних судів, а 

також ЄСПЛ у системі форм кримінального права України (підрозділ 1.2, 1.3); 

логіко-семантичний метод — при розмежуванні та уточненні понять і термінів, 

аналізі змістовного значення деяких базових правових категорій (зокрема, 

понять «судова практика», «правова позиція») (підрозділ 1.2); порівняльно-

правовий метод — при вивченні законодавства зарубіжних держав, з’ясуванні 

використання практики ЄСПЛ деякими зарубіжними державами (підрозділи 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4); метод моделювання — при розробці змін до законодавства, що 
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дало можливість сформулювати пропозиції щодо подальшого вдосконалення 

кримінального законодавства України (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) та положень 

статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» (підрозділ 1.3); метод узагальнення — при 

аналізі матеріалів кримінальних справ (проваджень) щодо врахування судами 

України положень ЄКПЛ та правових позицій ЄСПЛ (підрозділи 3.1, 3.2). 

Нормативну основу дисертації складають: Конституція України; 

міжнародно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України; рішення Європейського суду з прав людини; національне 

кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство; інші нормативно-

правові акти України. У процесі порівняльно-правового аналізу 

використовувались положення кримінального законодавства окремих 

зарубіжних держав. 

Загальнотеоретичне підґрунтя дисертації забезпечили праці науковців у 

галузях загальної теорії держави і права, кримінального права, кримінально-

процесуального права, міжнародного права, філософії тощо. 

Емпіричною основою дисертаційного дослідження є результати 

соціологічного дослідження, у процесі якого було проведене анкетування 236 

працівників правозастосовчих органів; матеріали практики судів загальної 

юрисдикції та Конституційного Суду України у справах щодо врахування 

положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, що стосувались питань матеріального 

кримінального права. Зокрема, було вивчено 96 кримінальних справ 

(проваджень), що розглядались районними, міськрайонними та апеляційними 

судами м. Києва, Київської, Кіровоградської, Херсонської, Чернігівської, 

Закарпатської, Львівської областей, а також Вищим спеціалізованим судом з 

розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховним Судом України за 2005 - 

2014 роки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є однією із перших в Україні наукових праць, що присвячені комплексному 
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дослідженню реалізації практики ЄСПЛ у кримінальному праві. У дисертації 

сформульовано і обґрунтовано ряд теоретичних положень, важливих для науки, 

правозастосовчої практики та вдосконалення кримінального законодавства. 

Наукова новизна дослідження викладена в наступних основних 

положеннях: 

вперше: 

— доведено необхідність криміналізації застосування службовою особою 

нелюдських, жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання у контексті правових позицій ЄСПЛ. Запропоновано доповнити КК 

України статтею 370-1 «Застосування службовою особою нелюдських, 

жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання»; 

— обґрунтовано необхідність криміналізації незаконних діянь з 

ембріоном у контексті правових позицій ЄСПЛ; 

— сформульовано пропозиції щодо перегляду положень стосовно 

спеціальної конфіскації та виключення із санкцій ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 

368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2-4 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК такого 

обов’язкового виду покарання як конфіскація майна у контексті правових 

позицій ЄСПЛ; 

— висловлено пропозиції щодо виключення спеціальної конфіскації із 

санкцій статей Особливої частини КК, в яких вона наразі передбачена, і 

закріпити у відповідній статті Загальної частини КК перелік статей (частин 

статей), до яких така конфіскація може застосовуватись; 

— запропоновано нову редакцію статті 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»; 

удосконалено: 

— підходи щодо відповідності заборони еутаназії у законодавстві України 

нормам ЄКПЛ та практиці ЄСПЛ; 

— критерії розмежування катування і нелюдських, жорстоких чи таких, 
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що принижують гідність, видів поводження і покарання; 

— рекомендації з метою недопущення неправильного застосування 

національними судами правових позицій ЄСПЛ при розгляді кримінальних 

справ (проваджень); 

— положення статті 127 КК у частині доповнення її частини 2 вказівкою 

на спеціального суб’єкта — службову особу, виключення з неї слів «...або з 

мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» (як таких, що 

дублюють ознаку «дискримінація»); 

— положення статті 374 КК у частині доповнення вказівкою на 

потерпілого — особу, яка притягується до адміністративної відповідальності; 

набули подальшого розвитку: 

— положення щодо визначення поняття «судова практика» у кримінальному 

праві, визначено її ознаки, а також визначення поняття «правові позиції»; 

— питання значення практики (правових позицій) ЄСПЛ для кримінального 

права України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені в процесі дослідження положення, висновки і пропозиції можуть 

бути використані: а) у науково-дослідницьких цілях — для подальшого 

розроблення на підставі отриманих результатів шляхів реалізації практики 

ЄСПЛ у кримінальному праві України; б) у нормотворчій діяльності — для 

вдосконалення чинного кримінального законодавства у частині невідповідності 

практиці ЄСПЛ (Лист Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності № 04-18/12-913 від 10 квітня 2015 р. 

(див. Додаток А)); в) у правозастосовчій діяльності — для надання практичної 

допомоги слідчим, прокурорам і суддям у правильному застосуванні практики 

ЄСПЛ, з метою попередження помилок у їх діяльності; г) у навчальному 

процесі — при вивченні курсу кримінального права та спецкурсів студентами 

вищих юридичних навчальних закладів, при підготовці і підвищенні 

кваліфікації працівників, у науково-дослідницькій роботі студентів (акт 
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впровадження наукових розробок у навчальний та науково-дослідний процес 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 7 березня 

2015 р. (див. Додаток Б)). 

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі 

кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, схвалена її членами і 

рекомендована до захисту (протокол № 10 від 7 березня 2015 року). Основні 

положення, висновки й рекомендації дисертації доповідались автором і були 

оприлюднені на чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Сучасні держава і право: теорія та практика» (м. Ірпінь, 7 грудня 2012 р.); 

«Рівень ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу 

діяльність та юридичну практику» (м. Донецьк, 23-24 березня 2013 р.); 

«Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» 

(м. Київ, 11-12 жовтня 2013 р.); «Особливості розвитку публічного та 

приватного права в Україні»: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, 15-16 серпня 2014 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації відображені в 

десяти публікаціях, із яких п’ять статей у фахових виданнях з юридичних наук 

(чотири — у виданнях, які входять до переліку наукових фахових видань 

України, та одна — у фаховому виданні іноземної держави (Республіки 

Молдова)), одна стаття — в іншому науковому виданні України, а також чотири 

— у збірниках тез наукових доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ І ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

1.1. Стан дослідження проблеми 

 

Ратифікація Україною 17 липня 1997 року Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (1950)
 
[96] та протоколів 1, 2, 4, 7, 11 до неї 

започаткувала новий етап розвитку нашої держави на шляху до зміцнення 

законності і дотримання прав і свобод людини.  

Питання необхідності врахування практики ЄСПЛ у кримінальному праві 

України порушується не вперше. Це зумовлено тим, що вітчизняне 

законодавство про кримінальну відповідальність вже давно потребує 

коригування у відповідності до міжнародних норм та найкращих зразків 

демократичної нормотворчості, вироблених світовою спільнотою. 

Варто погодитись з В.О. Навроцьким, що з 2006 р. істотно зросла 

кількість публікацій, які стосуються кримінально-правового значення рішень 

ЄСПЛ. За словами вченого, це є підтвердженням того, що відповідні питання 

привертають увагу українських криміналістів і визнаються ними такими, що 

належать до предмета української кримінально-правової науки [149]. 

Першим в Україні комплексним дослідженням, в якому проаналізовано усі 

інститути кримінального законодавства більшості держав романо-германської 

правової сім’ї та запропоновано можливі межі гармонізації законодавства, є 

дослідження М.І. Хавронюка «Кримінальне законодавство України та інших 

держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації» 

(2007 р.). Частково воно було присвячене і реалізації положень Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» (ст. 19 якого передбачає постійну перевірку чинних законів на 
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відповідність ЄКПЛ та ЄСПЛ)
 
[338]. 

В Україні проводились й інші дослідження, в яких прямо чи побічно 

зачіпались питання врахування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ у праві України. 

Зокрема, за спеціальністю 12.00.01 «теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових вчень» варто вказати наступні праці: Б.В. 

Малишев «Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий 

аспект)» (2002 р.), — досліджено питання співвідношення рішень КС і 

англійських судових прецедентів, розглянуто статус рішень апеляційних судів 

України, роз’яснень Пленуму ВС та Президії Вищого господарського суду 

України
 

[135; 136]; Д.Ю. Хорошковська «Роль судової практики в системі 

джерел права України: теоретико-правове дослідження» (2006 р.), — рішення 

ЄСПЛ розглянуто як судові прецеденти і обґрунтовано необхідність визнання за 

останніми обов’язкової юридичної сили як для національних судів, так і для 

правозастосувачів у світлі тлумачення Конвенції та Протоколів до неї
 
[351; 352]; 

С.С. Зміївська «Судова практика як джерело формування та розвитку права 

(загальнотеоретичний аналіз)» (2012 р.), — проведено аналіз практики ЄСПЛ, 

розглянуто співвідношення судової практики і судового прецеденту, визначено 

роль правових позицій
 
[79] та інші. 

За спеціальністю 12.00.11 «міжнародне право» можна виділити  

кандидатські дисертації: К.В. Андріанов «Роль контрольного механізму 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її 

норм» (2002 р.), — досліджено правову природу рішень ЄСПЛ, компетенцію 

ЄСПЛ, питання впливу практики ЄСПЛ на національне законодавство
 
[6]; Д.М. 

Супрун «Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності 

Європейського суду з прав людини» (2002 р.), — розкрито питання діяльності 

ЄСПЛ, визначено юрисдикцію ЄСПЛ, досліджено нормативність 

юриспруденції ЄСПЛ
 

[309]; Л.В. Пастухова «Ефективність міжнародно-

правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини» (2003 р.), — досліджено роботу ЄСПЛ з виконання норм ЄКПЛ
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[173]; А.Л. Федорова «Міжнародно-правові зобов’язання України з 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод» (2003 р.), 

— окремий розділ присвячено розгляду реалізації органами судової влади 

України норм ЄКПЛ
 
[329]; О.А. Мірошниченко «Право людини на життя (теорія 

та практика міжнародного співробітництва)» (2005 р.), — проаналізовано 

європейську систему захисту прав людини, а також норми ст. 2 ЄКПЛ, можливі 

винятки та практику ЄСПЛ стосовно захисту права на життя
 
[145]; О.В. Святун 

«Європейські механізми боротьби із торгівлею людьми» (2005 р.), — вивчено 

ст. 4 ЄКПЛ (щодо заборони рабства і работоргівлі), акцентовано увагу на 

необхідності внесення змін до КК України у частині визначення поняття 

«торгівля людьми» відповідно до документів РЄ та Європейського Союзу
 
[295]; 

В.А. Капустинський «Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на 

формування національних правозахисних систем і дотримання державами 

стандартів захисту прав людини» (2006 р.), — комплексно розглянуто питання 

діяльності ЄСПЛ, окремий підрозділ присвячено нормотворчій діяльності 

ЄСПЛ, обґрунтовано необхідність врахування прецедентної практики ЄСПЛ у 

національному праві
 

[85]; Т.М. Анакіна «Судовий прецедент у праві 

Європейського Союзу» (2008 р.), — запропоновано універсальне поняття 

«судового прецеденту», підкреслено вплив практики ЄСПЛ на практику судів 

Європейського Союзу в частині захисту основоположних прав, обґрунтована 

необхідність розроблення механізму адаптації практики судів Європейського 

Союзу до практики ЄСПЛ
 
[5]; В.М. Сорокун «Міжнародно-правовий захист 

права на свободу совісті та віросповідання» (2009 р.), — на основі практики 

ЄСПЛ (ст. 9 Конвенції) проаналізовано право людини на свободу совісті та 

віросповідання, розглянуто механізм (ефективність) захисту означеного права
 

[305]; В.П. Кононенко «Звичаєва природа прецедентного характеру рішень 

Європейського суду з прав людини» (2009 р.), — обґрунтовано, що рішення 

ЄСПЛ є прецедентами тлумачення ЄКПЛ
 
[100]; С.Т. Мішуровська «Міжнародно-

правовий захист права на приватне життя (сучасна теорія і практика)» (2011 р.), 
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— проаналізовано практику ЄСПЛ (щодо ст. 8 ЄКПЛ), розглянуто особливості 

впровадження права на повагу до особистого життя в національне 

законодавство, встановлені суперечності законодавчих актів України зі ст. 8 

ЄКПЛ [147]; Н.І. Севостьянова «Звернення до Європейського суду з прав 

людини як реалізація права на правосуддя» (2011 р.), — розглянуто засади 

доступу до правосуддя ЄСПЛ, проаналізовано реалізацію права на 

справедливий судовий розгляд як елемент права на правосуддя в ЄКПЛ
 
[296]; 

І.І. Путраймс «Ефективність імплементації міжнародних стандартів прав 

людини у законодавство України» (2013 р.), — досліджено питання ролі 

прецедентних рішень ЄСПЛ у конкретизації змісту і обсягу окремого права
 

[230]; Е.В. Тітко «Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід 

Європейського суду з прав людини» (2013 р.), — проаналізовано норми ЄКПЛ 

(ст. 10), практику ЄСПЛ (щодо права на свободу вираження), на її основі 

визначено підстави правомірного обмеження свободи вираження поглядів
 
[313] 

тощо. 

 За спеціальністю 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» є наступні кандидатські 

дисертації: Д.В. Кухнюк «Судовий прецедент як джерело кримінально-

процесуального права України» (2008 р.), — в окремому підрозділі досліджено 

правову природу практики ЄСПЛ, визначено, що рішення ЄСПЛ мають 

природу судового прецеденту як для ЄСПЛ, так і для національних судів 

України
 

[132]; Д.В. Сімонович «Європейські стандарти забезпечення прав 

людини у досудових стадіях кримінального процесу України» (2011 р.), — 

запропоновано рекомендації із застосування у слідчій практиці ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ, досліджено питання права на свободу і особисту 

недоторканність, права на повагу до приватного і сімейного життя, права на 

справедливий судовий розгляд
 
[299]. 

 Серед досліджень, присвяченим означеним вище питанням, у РФ можна 

назвати, зокрема, за спеціальністю 12.00.10 «международное право, 
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европейское право»: О.Г. Кибальник «Влияние международного уголовного 

права на российское уголовное право»
 
( 2003 р.), — розкрито правову природу 

впливу міжнародного права на удосконалення російського кримінального 

законодавства, дано характеристику основних джерел впливу на удосконалення 

російського кримінального законодавства [88]; за спеціальністю 12.00.08 

«уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: Д.В. 

Юзвиков «Вопросы уголовного права в практике Европейского Суда по правам 

человека» (2004 р.), — вперше на території РФ досліджено питання місця і ролі 

ЄКПЛ у правовій системі РФ, розглянуто загальні принципи кримінального 

права та європейські правові стандарти у світлі статті 7 ЄКПЛ, стандарти і 

правові позиції ЄСПЛ у світлі статті 3 ЄКПЛ [364]; С.М. Кузнєцова 

«Взаимодействие Европейского Союза и Совета Европы в области защиты 

основных прав человека» (2005 р.), — проаналізовано діяльність двох 

європейських правозахисних систем (системи Європейського Союзу і Ради 

Європи), а також розглянуто питання імплементації ЄКПЛ в актах 

Європейського Союзу, процес взаємодії Суду Європейського Союзу і ЄСПЛ
 

[131]; П.В. Волосюк «Значение решений Европейского суда по правам человека 

в уголовном праве России» (2007 р.), — досліджено способи дії ЄКПЛ як 

міжнародно-правового джерела кримінального права РФ, юридичний характер 

рішень ЄСПЛ, значення судової практики і рішень ЄСПЛ в російському 

кримінальному праві, визначено значення рішень ЄСПЛ для норм Загальної і 

Особливої частини КК РФ [46]. 

За спеціальністю 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право» слід виділити наступні кандидатські дисертації: 

О.В. Нагорнюк «Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. 

Кістяківського» (2004 р.), — проаналізовано наукові доробки О.Ф. 

Кістяківського, зокрема, в частині, що стосується визнання в якості джерела 

кримінального права судової практики
 

[150]; Г.В. Єпур «Впровадження 

міжнародно-правових актів в кримінальне законодавство України» (2005 р.), — 
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проаналізовано досвід міжнародних організацій (ООН, СНД, РЄ, 

Європейського Союзу), сформовано пропозиції з удосконалення механізму 

впровадження міжнародно-правових актів в кримінальне законодавство України
 

[66]; Ю.І. Дем’яненко «Кримінальна відповідальність за порушення 

недоторканості приватного життя» (2008 р.), — розглянуто питання права на 

недоторканність інформаційного аспекту права на приватне життя на основі 

аналізу практики ЄСПЛ (ст. 8 ЄКПЛ)
 

[54]; О.Л. Гуртовенко «Психічне 

насильство у кримінальному праві України» (2008 р.), — на основі аналізу 

рішень ЄСПЛ досліджено питання психічного насильства
 
[53]; І.І. Присяжнюк 

«Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла або іншого 

володіння особи в Україні» (2010 р.), — здійснено аналіз практики ЄСПЛ у 

частині, що стосується порушення права на недоторканність житла
 
[210]; В.П. 

Попович «Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у 

кримінальне законодавство України» (2010), — досліджено проблеми 

імплементації норм міжнародного гуманітарного права у національне 

кримінальне законодавство України
 

[178]; В.М. Панькевич «Кримінально-

правова характеристика порушення рівноправності громадян залежно від їх 

расової, національної належності або ставлення до релігії» (2010 р.), — на 

основі аналізу практики ЄСПЛ досліджено проблему порушення 

рівноправності громадян, проаналізовано склад злочину, передбачений ст. 161 

КК України
 
[170]; К.В. Катеринчук «Кримінально-правові та кримінологічні 

заходи запобіганню катуванню» (2010 р.), — проаналізовано практику ЄСПЛ 

(ст. 3 ЄКПЛ) (стосовно заборони катування, нелюдського або принижуючого 

гідність поводження чи покарання)
 

[87]; В.В. Сміх «Кримінальна 

відповідальність за порушення права особи на правову допомогу» (2011 р.), — 

досліджено положення ЄКПЛ стосовно забезпечення права особи на правову 

допомогу в кримінальному судочинстві
 
[303]; Д.Ю. Кондратов «Кримінально-

правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер» 
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(2011 р.), — досліджено правові підстави обмеження права на таємницю 

кореспонденції, встановлено невідповідність національного законодавства 

практиці ЄСПЛ (у частині поняття «відповідно до закону»)
 
[98]; О.П. Горпинюк 

«Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності в Україні» 

(2011 р.), — проаналізовано практику ЄСПЛ (у частині інформаційного аспекту 

приватності), на її основі розвинуто поняття «кореспонденція» [49]; В.Г. 

Яворська «Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства 

України актами судового тлумачення» (2012 р.), — обґрунтовано, що акти 

судового тлумачення є джерелом права в Україні
 

[365]; Ю.М. Жмур 

«Кримінально-правовий захист недоторканності житла в Україні» (2012 р.), — 

досліджено питання відповідності кримінально-правової охорони 

недоторканності житла міжнародним нормативно-правовим актам
 
[67]; С.С. 

Мірошниченко «Злочини проти правосуддя: теоретичні і прикладні проблеми 

запобігання та протидії» (2012 р.), — досліджено особливості запобігання та 

протидії злочинам, які перешкоджають виконанню рішень ЄСПЛ
 
[146]; Д.І. 

Масол «Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у 

кримінальному праві України» (2014 р.), — враховано рішення ЄСПЛ щодо 

охорони від «расистських» посягань
 
[139]. 

Ставлення до визнання практики ЄСПЛ як джерела права в Україні 

(зокрема, кримінального), не зважаючи на нормативне підґрунтя (ст. 17 Закону 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [212]), досі залишається неоднозначним серед науковців. 

У своїй роботі «Элементарный учебник общего уголовного права с 

подробным изложением начал русского уголовного законодательства» (1891 р.) 

О.Ф. Кістяківський зробив прогресивний крок, порушивши питання зв’язку 

кримінального права з кримінальним судочинством і запропонувавши 

розглядати судову практику в якості джерела кримінального права
  
[89]. 

Аналіз останніх досліджень з цієї теми показав, що особлива увага 

науковцями приділяється питанням: визнання джерелом кримінального права 
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України правових позицій ЄСПЛ (П.П. Андрушко
 
[7, с. 7-20; 8, с. 13-22; 9, с. 10-

22]), необхідності застосування і врахування практики ЄСПЛ у справах не лише 

щодо України, а й інших держав (М.В. Буроменський [20, с. 93], В.Г. Буткевич 

[23, с. 55], Ю.Є. Зайцев
 
[74, с. 7-8], І.М. Ільченко

 
[81, с. 145-147], М.Б. Рісний

 

[234, с. 147], С.В. Шевчук
 

[359, с. 91]), застосування практики ЄСПЛ у 

виняткових випадках (О.В. Соловйов
 
[304, с. 210]), приналежності окремих 

рішень ЄСПЛ до форм кримінального права України (М.І. Хавронюк
 
[336]), 

визнання практики ЄСПЛ як джерела офіційного тлумачення кримінального 

закону в Україні (В.О. Навроцький
 
[321, с. 94-95]), значення рішень органів 

міжнародного правосуддя (зокрема, ЄСПЛ) в системі публічного права (А.С. 

Смбатян
 
[302, с. 64]), впливу рішень ЄСПЛ на законодавство і правозастосовчу 

практику (Т.М. Нешатаєва
 
[158, с. 52]), розгляду прецедентної практики ЄСПЛ, 

що стосується питань заміни смертної кари довічним позбавленням волі
 
[72, с. 

25-28], правових позицій щодо «непом’якшуваного довічного позбавлення волі 

(irreducible life sentence)»
 
[73, с. 27-30], щодо кримінально-правових обмежень 

права на свободу вираження поглядів
 
[70, с. 21-27] (К.П. Задоя), вивчення 

правил nullа роenа sine lege
 
[345, с. 334-345], non bis in idem [344, с. 254-265] у 

контексті практики ЄСПЛ (С.В. Хилюк), окремим питанням кримінального 

права у контексті рішень ЄСПЛ (Л.П. Брич
 
[17, с. 87-108]) тощо. 

Окремої уваги заслуговує дисертаційне дослідження під назвою 

«Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з 

прав людини» (2011 р.), здійснене Ю.Б. Хім’яком [348]. Праця Ю.Б. Хім’яка є 

першим комплексним дослідженням, що присвячене впровадженню практики 

ЄСПЛ у кримінальне право України. Зокрема, робота Ю.Б. Хім’яка присвячена 

питанням: визначення поняття і сутності джерел права, їх видів; характеристики  

видів джерел кримінального права України, місця ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ серед 

них; наявності оціночних понять у КК України та принципу передбачуваності 

закону і «ніякого покарання без закону» (ст. 7 ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ); 

визначення обсягу та форм конфіскації майна у контексті Протоколу №1 до 
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ЄКПЛ; проаналізовано захист права на життя (ст. 2 ЄКПЛ), права на заборону 

катувань у кримінальному праві України практиці ЄСПЛ (ст. 3 ЄКПЛ), права на 

заборону рабства і примусової праці у кримінальному праві України практиці 

ЄСПЛ (ст. 4 ЄКПЛ), права на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 

ЄКПЛ) у кримінальному праві України на відповідність практиці ЄСПЛ; 

проведено порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства окремих 

зарубіжних держав у частині, що стосується відповідальності за порушення 

прав людини; запропоновано пропозиції щодо вдосконалення законодавства 

України про кримінальну відповідальність та практики його застосування
 
[347]. 

Не зважаючи на позитивні досягнення Ю.Б. Хім’яка у цій праці, практика 

ЄСПЛ постійно оновлюється і відповідно потребує подальших досліджень, а 

окремі питання — перегляду. 

Вважаємо, що у контексті нашого дослідження вимагають висловлення 

власного бачення та уточнення питання: змісту поняття «судова практика» у 

кримінально-правовому аспекті; значення практики національних судів для 

кримінального права; природи практики ЄСПЛ (що собою представляє термін 

«правові позиції») та шляхів її реалізації у кримінальному праві України; 

співвідношення понять «джерело» і «форма» у кримінальному праві; визнання 

практики ЄСПЛ формою кримінального права; значення практики ЄСПЛ для 

доктрини кримінального права, законотворчої та правозастосовчої діяльності 

(на основі теоретичних підходів до врахування практики ЄСПЛ в Україні та 

аналізу законодавства України) тощо. 

 

 1.2. Значення судової практики для кримінального права України 

 

1.2.1. Співвідношення понять «джерело» і «форма» кримінального 

права. Як теорією права, так і доктриною кримінального права активно 

використовується поняття «джерело права», «джерело кримінального права». 

Здавалося б, це питання є давно з’ясованим і не повинно породжувати 
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проблеми. Однак дискусії, які виникають навколо зазначеного поняття, 

провокують на висловлення свого бачення з цього приводу. Зокрема, підлягає 

уточненню: 1) який термін найбільше відповідає суті кримінального права: 

«джерело» чи «форма»; 2) як між собою співвідносяться зазначені поняття; 3) 

чи можна відносити судову практику до джерел (форм) кримінального права. 

 Особливої гостроти ці питання набули у зв’язку із закріпленням у ст. 17 

Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини» положення, що суди застосовують при розгляді справ ЄКПЛ 

[212] та практику ЄСПЛ як джерело права, та змінами у кримінальному 

процесуальному законодавстві (ч. 1 ст. 445 КПК) [128]. 

 У доктрині кримінального права розгляд питання про джерела 

кримінального права зазвичай обмежується лише перерахуванням їх видів. 

Вчені-криміналісти обходять питання визначення терміну «джерело права» 

(джерело кримінального права), «форма права» (форма кримінального права). 

Тому без звернення до теорії права це питання з᾽ясувати доволі складно. 

 Зокрема, І.І. Поляков, керуючись доробками професора С.Ф. Кечекьяна, 

нагадує, що він ще у 1946 році дійшов наступного висновку: «Поняття 

«джерело права» належить до найбільш незрозумілих в теорії права. Не лише 

немає загальновизнаного визначення даного поняття, але навіть спірним є саме 

значення, в якому вживають слова «джерело права» і «форма права», адже 

«джерело права» — це не більш як образ, який швидше за все повинен 

допомогти у розумінні, ніж дати розуміння того, що позначається цим виразом» 

[175, с. 232]. 

 Термін «джерело права» має також філософське значення, яке вказує на 

те, які за характером (ліберальні, консервативні тощо) філософські ідеї 

закладені в основу тієї чи іншої правової системи [138, с. 100]. 

 У загальній теорії права джерела права розглядають як:  

 1) джерело виникнення права як соціального явища; силу, що творить 

право (правоутворюючу силу); пам’ятки історії, літератури, судові справи та 
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звичаї, що існували історично та мали значення для чинного на той час права; 

певні види діяльності державної влади щодо утворення правових норм; способи 

зовнішнього виразу, існування та перетворення права [69, с. 178]; 

 2) як умови життя суспільства і матеріальні потреби людей (у 

матеріальному значенні); як фактори, що впливають на право (доктрина, 

загальнолюдська мораль, правосвідомість, воля народу тощо) (в ідеологічному 

розумінні); як способи виразу і закріплення юридичних норм (у формально-

юридичному розумінні) (І.І. Поляков) [175, с. 232]; 

 3) як причини формування права, тобто, все те, що породжує (формує) 

позитивне право, — матеріальні або духовні фактори, суспільні відносини, 

природа людини, природа речей, божественний чи людський розум, воля бога 

або законодавця тощо (матеріальне джерело права); як форма зовнішнього 

виразу положень (змісту) діючого права (формальне джерело права) (В.С. 

Нерсесянц) [157, с. 399-400]. Саме у значенні останнього автором 

ототожнюються формальні джерела права з терміном «форма права». 

 4) як вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми 

виразу і закріплення норм права, надання їм юридичного, 

загальнообов’язкового значення. Джерела права виступають єдиним місцем 

«перебування» юридичних норм, резервуаром, в якому юридичні норми тільки і 

знаходяться і звідки можна їх черпати, що і виправдовує використання терміну 

«джерело» (С.С. Алєксєєв) [3, с. 45-47]. Подібну позицію займає і Н.М. 

Пархоменко, розглядаючи «джерело права» як складну категорію права — 

зовнішню форму існування норм права у вигляді письмового документу 

(правового припису), виданого в межах повноважень суб’єктів правотворчості, 

згідно спеціальної процедури, що має юридичну силу та обов’язковість до 

виконання, відображає волю народу, політику держави і суб’єктів місцевого 

самоврядування та спрямоване на регулювання суспільних відносин
 
[172, с. 

110-111]. 

 Виходячи із запропонованих С.С. Алексєєвим та Н.М. Пархоменко 
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визначень, поняття «джерело права» розкривається через поняття «форма» і 

фактично ототожнюється з останньою. 

 У кримінальному праві варто виділити декілька підходів до розуміння 

джерела права (нормативістський та природний підходи). Найбільш вживаним є 

визначення джерела як того, що дає початок чому-небудь, звідки постає, 

черпається щось; основа чого-небудь; вихідне начало [123, с. 21].  

 Розглядаючи питання джерел кримінального права у контексті 

нормативістського підходу, під останніми розуміються: 1) формально визначені 

(письмові) нормативні акти, що містять у собі норми, які регулюють і 

охороняють кримінально-правові відносини, тобто визначають злочинність і 

караність діяння, засади кримінальної відповідальності, ідеологію кримінально-

правової протидії злочинності. Зокрема, до джерел об’єктивного і суб’єктивного 

українського кримінального права відносять: 1) закони України, прийняті 

всеукраїнським референдумом (на даний час не приймались); 2) Конституцію 

України; 3) міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано ВР; 4) 

рішення ЄСПЛ; 5) рішення КС; 6) постанови ПВС; 7) норми права інших 

галузей українського права (В.К. Грищук)
 
[51, с. 56]. 

 Джерела кримінального права розглядають і як будь-які фактори, які 

породжують виникнення права та його норм, тобто джерела права у всіх 

розуміннях: матеріальному — це економічні, соціальні, політичні та інші умови, 

що спричинюють або об’єктивно зумовлюють виникнення правових норм; 

інституційному — визначають діяльність публічних органів і інститутів 

(громадянського суспільства, держави) як суб’єктів формування і встановлення 

права; формальному (юридичному) — акти уповноважених суб’єктів права, що 

є формою вираження і закріплення правових норм і принципів, на основі яких 

виникають, змінюються чи припиняються правові відносини (І.І. Митрофанов) 

[141, с. 14-15]. 

 Досліджуючи питання впровадження практики ЄСПЛ у кримінальне 

право, Ю.Б. Хім’як розмежовує поняття «джерело права» та «форма права», 
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вказуючи на вужчий зміст останнього. Поділяючи позицію щодо розмежування 

джерел на формальні та матеріальні, науковець констатує, що формальні 

джерела права є зовнішнім виразом правових норм та збігаються з поняттям 

«форма права», а матеріальні джерела – характеризують зміст правових норм. 

Вчений обґрунтовує, що матеріальні джерела права стають формами права 

(формальними джерелами права) у випадку надання їм державою юридичної 

обов’язковості. Тому, за його переконаннями, практика ЄСПЛ — це матеріальне 

джерело права, яке повинне відображатися у формально-юридичних джерелах 

права
 
[347, с. 9].  

 У своїх дослідженнях П.П. Андрушко також оперує поняттям «джерела 

кримінального права» [7, с. 18-19]. На думку вченого, «джерела кримінального 

права — це нормативні приписи та правові позиції (правозастосовні орієнтири) 

— судові прецеденти імперативного характеру, що містяться у документах 

(актах) правового (юридичного) характеру, які підлягають обов’язковому 

застосуванню (повинні обов’язково використовуватись) при застосуванні 

кримінального закону і на які має бути безпосередньо посилання або у формулі 

кваліфікації та формулюванні обвинувачення, або у мотивувальній частині 

вироку та іншому процесуальному акті (ухвалі, постанові суду, постанові 

органу досудового слідства (слідчого), постанові прокурора) для обґрунтування 

кримінально-правової кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, призначення покарання, застосування інших заходів 

кримінально-правового характеру, а також заходів кримінально-процесуального 

характеру у вигляді фактичного обмеження прав і свобод зазначених осіб»
 
[9, с. 

21].  

 Таким чином, аналіз різних підходів і позицій дозволяє говорити, що 

протягом тривалого часу у кримінальному праві домінує використання саме 

поняття «джерело», проте, як ми вже побачили, часто у контексті останнього 

зустрічається і термін «форма».  

 Звертаючись до філософських основ, категорія «форма» — це спосіб 
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існування і виразу того чи іншого об’єкту, його організація [332, с. 621]. За 

словами І.І. Полякова, лише у тлумачному словнику Вібстера налічується 

близько 20 різних за змістом значень поняття «форма» [175, с. 231]. Найчастіше 

форма права розглядається як сукупність визнаних конкретною державою 

офіційно-документальних способів зовнішнього виразу та закріплення 

правових норм [69, с. 178]. Обґрунтовується це наступним: для того, щоб стати 

реальністю і виконувати притаманні йому функції, право потребує зовнішнього 

виразу (об’єктивізації) [69, с. 178; 311, с. 143]. 

 Форма права демонструє те, що право як соціальне ціле має власний 

зміст, який становлять правові норми та принципи, пов’язані між собою та такі, 

що утворюють відповідну структуру права — сукупність правових норм, 

інститутів, галузей права. На відміну від форми, зміст права характеризується 

визначальним значенням та формується внаслідок повторювальності певних 

суспільних відносин і обумовлений наперед конкретно-історичними умовами, 

тенденціями та перспективами розвитку суспільства [69, с. 180]. 

 Саме на таких постулатах і була побудована концепція О.Ф. 

Кістяківського про походження і функціонування кримінального права і закону. 

За словами О.В. Харитонової, суть її полягала у наступному: «кримінальний 

закон є лише формою кримінального права як сукупності понять даного народу 

в його історичному розвитку про праве і неправе. [...] Саме тому справедливо, 

що не закон створює кримінальне право, яке є сумою створених суспільними 

відносинами понять, а навпаки» [341, с. 109-110]. 

 У доктрині існує думка, що зовнішній вираз права може отримувати різні 

назви: джерела права, форми права, або ж ці терміни взагалі можуть вживатись 

як синоніми, тотожні [311, с. 143]. Таку позицію підтримує І.І. Поляков, 

говорячи про недоцільність у виробленні принципових відмінностей і 

загостренні уваги на ньюансах, пов’язаних з тлумаченням термінів «форма 

права» і «джерело права» [175, с. 232]. У юридичному значенні форма права і 

джерело права розглядаються як «спосіб виразу державної волі», «спосіб 
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встановлення правових велінь» або спосіб, яким правилу поведінки державою 

надається обов’язкова сила [138, с. 100-101]. Підтвердженням сказаному є 

поширене використання у науці поняття «форми (джерела) права», під яким 

розуміють способи об’єктивації (офіційного виразу, закріплення) правових 

норм, надання їм загальнообов’язкової юридичної сили [161, с. 306]. 

 Однак існує і протилежна позиція, згідно з якою «джерело права» і 

«форма права» взаємопов’язані, але не тотожні поняття. На думку її 

прихильників, джерело права розкриває витоки формування права, причини і 

закономірності процесу його виникнення і розвитку, а форма права показує те, 

як зміст права нормативно організовано і виражено ззовні [312, с. 211]. 

 Вважаємо, що такі судження заслуговують на підтримку. Хоча б з огляду 

на те, що при введенні у середині 80-х років XX ст. у науковий обіг терміну 

«джерело права», наголошувалось, що застосування цього поняття є нічим 

іншим як даниною юридичній традиції, що була передана радянською правовою 

наукою та не розкриває суті питання. Ситуація пояснювалась тим, що у 

радянські часи матеріалістичний підхід до розуміння джерел права (розглядали 

як матеріальні умови життя суспільства, спосіб виробництва, рушійні 

продуктивні сили тощо) трансформувався у формально-матеріалістичний, а з 

часом — у чисто формалістичний, згідно з яким «джерело права» розглядається 

як зовнішня форма виразу права, що і призвело до ототожнення термінів 

«форма права» та «джерело права» [69, с. 180]. 

 Виходячи з природно-правового (натуралістичного) підходу, згідно з яким 

«Право розглядається як феномен, даний Природою, а не створюваний 

державою; Право природно існує, а людина лише поступово відкриває його для 

себе, але не створює і не тлумачить», М.І. Хавронюк слушно наголошує на 

доцільності використання терміну «форми» кримінального права і відмові від 

терміну «джерела права». На думку вченого, під «формами» слід розуміти акти, 

в яких можна отримати інформацію про зміст норм кримінального права. З 

огляду на зазначене, «закон, договір, судова практика, доктрина, звичай тощо — 
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це не джерела права, а форми (в сучасному світі переважно письмові), яких 

Право набуває для того, щоб люди — на цьому етапі їхнього розумового і 

духовного розвитку — мали можливість з ним ознайомитися і його зрозуміти» 

[336]. 

 О.М. Костенко, виходячи з принципу соціального натуралізму, цілком 

обґрунтовано зазначив, що «Природа є вищим законодавцем для всього сущого, 

у тому числі і для соціальних явищ», а «право — це явище (феномен), природне 

по змісту і соціальне за формою». Наведені міркування дозволяють вченому 

стверджувати, що для створення і удосконалення будь-якого кримінального 

кодексу необхідно природні закони, на яких ґрунтується кримінальне право, 

найбільш точно втілити в соціальну форму, тобто надати їм форму 

кримінального законодавства [105, с. 44-45]. 

 Відповідно у статтях ЄКПЛ відображені природні права. ЄСПЛ, 

застосовуючи норми ЄКПЛ, не створює нових норм, а надає нормам нового 

тлумачення і відтворює його у своєму рішенні. Таким чином, норма набуває 

нового значення без внесення відповідних змін до ЄКПЛ, що забезпечує, з 

одного боку, стабільність, а з іншого боку — динаміку у питаннях врегулювання 

суспільних відносин. 

 З огляду на зазначене, до ознак джеред (форм) кримінального права 

можемо віднести наступні: 1) письмовий вигляд; 2) містить інформацію про 

зміст права; 3) обов’язковий характер. 

 Поділяючи погляди М.І. Хавронюка та О.М. Костенка, вважаємо, що у 

контексті кримінального права доцільно вживати поняття «форми 

кримінального права». Існування у доктрині двох понять «джерело права» і 

«форма права» призвело до підміни одного поняття іншим, що абсолютно не 

відповідає суті питання. Такий підхід підтримали 43 % респондентів (див. 

Додаток Г).  

 В окремих випадках у подальшому нашому дослідженні при наведенні 

праць вчених буде вживатись термін «джерело» як такий, що відповідає їх 
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позиціям. 

 У контексті питання про поняття «джерела», «форми» кримінального 

права слід розглянути підходи вчених до їх видів. Слід констатувати, що на 

сьогодні більшість сучасних науковців підхопили ідею множинності джерел 

кримінального права, запропоновану П.С. Матишевським
 

[112, с. 25-26]. 

Зокрема, І.В. Хохлова, О.П. Шемяков вказують, що на сучасному етапі розвитку 

до джерел кримінального права України належать внутрішні національні 

кримінальні закони та міжнародно-правові акти, що містять норми 

кримінального права. Концептуальним джерелом, яке містить норми прямої дії, 

автори називають Конституцію України, а основним джерелом кримінального 

законодавства — КК, а також деякі некодифіковані кримінальні закони (не 

вказуючи, які саме). Виділено місце серед джерел кримінального права і 

належно укладеним і ратифікованим міжнародним договорам (відповідно до 

Закону «Про міжнародні договори України»), а також рішенням КС, якими 

визнаються неконституційними кримінальні закони чи їх окремі положення
 

[353, с. 27]. Аналогічної позиції дотримуються вчені: С.І. Селецький
 
[297, с. 15-

16], М.П. Пихтін, В.О. Миронова, А.О. Ямкова, С.В. Крючек
 
[174, с. 10]. 

У своїх дослідженнях часто вчені оперують термінами «законодавство 

про кримінальну відповідальність», «кримінальне законодавство». Деякі 

науковці взагалі ототожнюють кримінальне право і законодавство про 

кримінальну відповідальність (О.М. Омельчук
 
[115, с. 10], М.І. Бажанов

 
[119, с. 

36]). Однак розмежування понять «законодавство про кримінальну 

відповідальність» та «кримінальне законодавство» є для нас принциповим, 

оскільки від правильного їх визначення залежатиме вирішення питання, 

формою чого саме (кримінального законодавства чи законодавства про 

кримінальну відповідальність?) слід визнавати практику (правові позиції) 

національних судів та ЄСПЛ. 

Виходячи з буквального розуміння змісту ч. 1 ст. 3 КК, очевидним є те, 

що законодавство про кримінальну відповідальність становить КК. Така позиція 
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цілком співпадає з позицією М.І. Хавронюка [155, с. 17], В.І. Борисова
 
[15, с. 

261] та інших.  

У світлі змін кримінального процесуального законодавства слід уточнити, 

що, відповідно до підпункту 7 п. 1 ст. 3 КПК 2012 року, закон України про 

кримінальну відповідальність визначено як законодавчі акти України, які 

встановлюють кримінальну відповідальність, тобто, КК та закон України про 

кримінальні проступки [128]. Тому, у випадку прийняття відповідного закону 

України про кримінальні проступки, він також набуде статусу складової 

законодавства про кримінальну відповідальність. 

Слід погодитись з Л.А. Остапенко, яка говорить, що вирішення питання 

про кримінальну відповідальність пов’язане не лише з КК України, а й з 

іншими джерелами, такими, як міжнародно-правові акти, які в силу ч. 1 ст. 9 

Конституції України визнаються частиною національного законодавства
 
[166, с. 

143]. 

Варто враховувати доводи М.І. Бакай на користь того, що поряд з КК 

діють «самовиконувані» норми міжнародних договорів [12, с. 8-9] (детальніше 

про них — в пункті 1.3.2 цього дисертаційного дослідження). Очевидно, не слід 

забувати і про КК 1960 р. [125], закон «Про застосування амністії в Україні»
 

[222], закони про застосування амністії, що приймаються Верховною Радою 

України періодично
 
[9, с. 21]. 

Узагальнюючи наведене, можемо констатувати, що законодавство про 

кримінальну відповідальність становить собою КК, закон про кримінальні 

проступки (у разі його прийняття), «самовиконувані» норми міжнародних 

договорів, КК 1960 р., закон «Про застосування амністії в Україні», закони про 

застосування амністії, що приймаються ВР України періодично. 

Оперуючи поняттям «кримінальне законодавство», Ю.А. Пономаренко 

вказує, що воно складається не лише з одного КК, а й ще з декількох законів 

України, а також чинних міжнародних договорів України, згоду на 

обов’язковість яких надано ВР, та рішень КС, за умови, що ці закони, договори 
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та рішення містять кримінально-правові приписи. За словами вченого, якщо 

таким законом залишиться лише КК України, то в самому КК можна буде 

відмовитися від терміну «кримінальне законодавство» шляхом внесення 

відповідних змін до назви та частини першої статті 3 КК
 
[176, с. 33]. Однак 

варто наголосити, що чинному КК зазначений термін невідомий.  

Вживаючи термін «кримінальне законодавство», часто автори 

ототожнюють його з поняттями «законодавство України про кримінальну 

відповідальність», «кримінальне право».  

Неоднозначною є ситуація з розмежуванням понять «законодавство 

України про кримінальну відповідальність» або «кримінальне право». 

Наприклад, М.І. Бажанов зазначає, що кримінальне право України отримує 

вираження в законодавстві про кримінальну відповідальність, що являє собою 

єдину нормативну систему – КК, що базується на Конституції та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права
 
[119, с. 36]. Подібної 

думки дотримується Ю.Ф. Іванов
 
[80, с. 29]. Проте така позиція вчених не 

відповідає нашому розумінню цього питання. 

Цілком правий В.О. Навроцький, який наголошує на необхідності 

розмежування понять «кримінальне право» та «закон про кримінальну 

відповідальність». Зокрема, в аспекті співвідношення кримінального права як 

галузі права і кримінального закону право детермінує закон, а не навпаки
 
[148, 

с. 22]. 

На відмінності системи права від системи законодавства звертає увагу і В.І. 

Борисов. Посилаючись на доводи В.П. Коняхіна щодо незалежності системи 

права від волі законодавця, на відміну від системи законодавства
 
[102, с. 133], 

вчений наголосив, що системі права притаманні різноманітні складові, до яких, 

зокрема, належить формальна визначеність
 
[15, с. 262]. 

О.В. Харитонова зазначає, що О.Ф. Кістяківським термін «кримінальне 

право» розглядалось у двох значеннях: 1) як сукупність законів, які належать до 

злочинів і покарань; 2) як науку, що досліджує, визначає і викладає поняття про 
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злочин і покарання. При цьому, називаючи в якості джерел кримінального права 

закони писані, закони, встановлені звичаєм, і закони в тому вигляді, у якому 

вони застосовуються на практиці, вчений підкреслював, що кримінальний закон 

є лише закріпленням тих правових відносин, що створені народним життям
 

[341, с. 104-105]. 

Варто погодитись із Ю.Б Хім’яком, який, виходячи з позицій відмінності 

права і закону, вказав, що КК України є основним, проте не єдиним джерелом 

кримінального права. До джерел кримінального права він відносить 

Конституцію України, міжнародні договори, рішення КС, рішення ЄСПЛ [348, 

с. 168]. 

Таким чином, практика (правові позиції) ЄСПЛ не має статусу частини 

законодавства про кримінальну відповідальність, а є формою кримінального 

права. Однак у подальшому вона може бути включена у законодавство про 

кримінальну відповідальність у результаті внесення змін до нього, оскільки, як 

зазначає В.І. Борисов, вплив її на формування кримінально-правової норми не 

виключається [15, с. 265].  

 

 1.2.2. Доктринальні підходи до визначення судової практики як 

джерела (форми) кримінального права. Погляди вчених щодо місця судової 

практики (зокрема, рішень ЄСПЛ) у кримінальному праві розділились. Одна 

група науковців підтримує концепцію моноджерельності. Зокрема, до них 

належить І.І. Митрофанов, який вказує, що єдиним джерелом кримінального 

права України є лише КК України
 
[116, с. 45]; В.М. Попович наголошує, що 

підставою кримінальної відповідальності є лише КК і заперечує можливість 

відбору окремих прецедентів для вирішення конкретних судових справ
 
[2, с. 

105, 130]. 

Друга група авторів ігнорує це питання, обмежившись лише розглядом 

питання про закон про кримінальну відповідальність та його тлумаченням
 
[124, 

с. 9-12]. 
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Третя група вчених дотримується концепції поліджерельності, але не 

відносить практику ЄСПЛ до джерел кримінального права (О.Ф. Бантишев, 

С.А. Кузьмін) [153, с. 30]. 

Четверта група науковців підтримує концепцію багатоджерельності і 

включає практику ЄСПЛ до джерел (форм) кримінального права (П.П. 

Андрушко
 
[9, с. 21], В.К. Грищук

 
[51, с. 56], В.О. Навроцький

 
[321, с. 94-95], 

М.І. Хавронюк
 
[336], Ю.Б. Хім’як 

 
[347] тощо). 

Варто наголосити, що взаємний вплив європейських держав одна на одну 

призводить до зближення правових систем і накладає свій відбиток на 

переосмислення поглядів, які раніше були неприйнятними для нашої країни.  

Незважаючи на противників визнання судової практики джерелом 

(формою) кримінального права, які аргументують свою позицію приналежністю 

України до романо-германської правової сім’ї
 

[2, с. 90-91, 105, 130], слід 

погодитись із І.І. Поляковим, який зазначає, що кожна держава має різноманітні 

джерела (форми) права і вона має право самостійно вирішувати, що слід 

сприймати у якості джерела (форми) права. За словами вченого, значення 

джерела права на конкретному етапі може різнитися, що пов’язано з історичним 

етапом, специфічними рисами правової системи, правової сім’ї, до якої 

належить така система, навіть від особливостей конкретної галузі права, якщо 

питання стосується галузевих джерел. Зокрема, у процесі історичного розвитку 

змінюється не лише уявлення про джерела, а й про їх види [175, с. 233-234]. 

 Доволі прогресивні для свого часу погляди були висловлені О.Ф. 

Кістяківським і полягали вони у відмові від теорії закону як єдиного джерела 

права й відведенні особливого місця судовій практиці. На думку вченого, за її 

допомогою кримінальний закон можна тлумачити таким чином, щоб, 

дотримуючись форми, змінювати його дух
 
[341, с. 107]. 

 Дослідження О.В. Харитоновою наукової спадщини О.Ф. Кістяківського 

показали, що його основні ідеї полягали у наступному: 1) між науковим і 

практичним вивченням кримінального права існує глибокий зв’язок, який 
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отримує свій вираз в обміні результатами, що створюються теорією і 

практикою, у тотожності цілей теоретичного і практичного правосуддя; 2) 

значне місце у формуванні високої якості кримінального судочинства повинне 

належати судовій практиці, а точніше: великі надії покладались на досконалого 

суддю; 3) за допомогою судової практики стає можливим перетворення на 

«мертві» тих кримінально-правових норм, які суперечать існуючим суспільним 

відносинам. Вчений, приписуючи судді повагу до волі законодавця, висловленої 

в писаних законах, вказував, що той не відкидав значення точного тексту норми, 

що тлумачиться, і разом з тим був проти однакового застосування норми у всіх 

випадках, на які вона була розрахована
 
[341, с. 119]. 

 Зокрема, вченим пропагувалась ідея розумного поєднання теорії з 

практикою. Такі пропозиції О.Ф. Кістяківського не втратили своєї актуальності і 

в сучасному кримінальному праві, оскільки, як нам відомо, на сьогодні ці два 

поняття є дещо відірваними одне від одного. З одного боку, теорія 

кримінального права не завжди може спиратись на практичні здобутки судової 

влади, що пов’язується з їх спотворенням, обумовленим людським фактором 

(наприклад, ураженням корупцією), а з іншого — судова практика не завжди 

спирається на теоретичні надбання, які так і залишаються лише буквами на 

папері. Все це призводить до втрати можливості віднайти істину і фактично 

ставить під сумнів об’єктивність прийнятого на певному етапі рішення 

(зокрема, кваліфікацію дій особи, засудження особи, її виправдання, 

призначення покарання тощо). Таким чином, не можна ідеалізувати теорію, не 

зважаючи на практику, і навпаки. 

 О.Е. Лейст звертає увагу, що суд доволі часто виступав правотворчим 

органом, який створював, розвивав і змінював право
 
[133, с. 83]. 

 У доктрині наголошується, що вітчизняна наука все більше уваги 

приділяє такій формі права, як правовий прецедент, під котрим розуміють 

принцип, що покладений в основу рішення судових або інших державних 

органів у конкретній юридичній справі, що в подальшому стає 
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загальнообов’язковим правилом при розгляді всіх аналогічних справ [69, с. 

180]. 

 На думку П.П. Андрушка, «визнання джерелом права судових рішень 

вищих спеціалізованих судів по конкретних справах, зокрема, рішень Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також 

рішень Верховного Суду України, — сприятиме поліпшенню якості розгляду 

кримінальних справ судами». Вченим пропонується при удосконаленні 

кримінальної юстиції легально надати прецеденту юридичну силу джерела 

права
 
[8, с. 16]. 

 Таким чином, у розумінні права дедалі більшої ваги почали надавати не 

стільки формі його зовнішнього вираження (закон, підзаконний акт), скільки 

його внутрішньому змісту. Сутністю права насамперед стали визнавати 

елементи свободи, рівності, справедливості, в яких закладена гуманістична ідея
 

[160, с. 258]. 

 На думку В.О. Навроцького, така ситуація вимагає відходів від багатьох 

стереотипів у правозастосуванні, а також належної підготовки правників і на 

сьогодні є, скоріше, завданням, а не нагальною справою
 
[321, с. 95]. 

 Хоча навколо значення практики КС і ВС як джерела права в Україні 

велися активні дискусії, проте саме Законом України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» у цьому аспекті 

було поставлено крапку. Статтею 17 цього ж Закону встановлено, що суди 

зобов’язані застосовувати ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права [212]. 

Такі законодавчі новели слугували чинником у переосмисленні усталених 

(радянських) поглядів на місце та роль судової практики у кримінальному праві 

України. 

 За словами Ю.Б. Хім’яка, сьогодні постала потреба у розформалізації 

джерел національного права та формуванні самостійної судової гілки влади в 

Україні, що призводить до необхідності у судовому прецеденті як джерелі 

права. Це б сприяло можливості доповнювати чинні закони, інші нормативно-
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правові акти, забезпечувало б їх незмінність протягом більш-менш тривалого 

часу. Такими прецедентами могли б стати рішення КС, ВС та ЄСПЛ
 
[348, с. 44].  

Однак В.М. Попович висловлює певні застереження стосовно 

гармонізації кримінального законодавства України із законодавством 

європейських країн, а особливо, країн з прецедентною системою права. Вчений 

намагається у такий спосіб захистити національні інтереси, вказуючи на 

реальні факти, коли за допомогою міжнародного кримінального права 

здійснюють політичний тиск, втручання у внутрішньодержавні справи і навіть 

використовують для фактичного розвалу країн. Вченим наголошується на 

переорієнтації Англії та США на прийняття кримінального законодавства і 

появі «доктрини правильного, неупередженого або нормального тлумачення» та 

засудженні аналогії права і поширювального тлумачення закону, що є 

результатом безмежних можливостей суб’єктивізму і судового свавілля
 
[2, с. 90-

91]. Причини таких змін, на думку В.М. Поповича, пов’язані з громіздкістю, 

суб’єктивізмом, критикою поширювального тлумачення «норм» прецедентного 

права тощо [2, с. 132-133]. 

Негатив розширеного тлумачення закону чи відбору окремих прецедентів 

для вирішення конкретних справ, на думку В.М. Поповича, полягає у 

можливості суддів щодо політизації суду, його корупціонізації та участі у 

рейдерстві
 

[2, с. 130]. Автор говорить, що прийняття кримінального (як і 

іншого) законодавства належить виключно до повноважень законодавчої гілки 

влади [2, с. 105]. 

З такими міркуваннями В.М. Поповича однозначно погодитись не можна. 

Зокрема, за спостереженнями О.В. Харитонової, вітчизняне кримінальне 

законодавство має надмірну схильність до змін, що часто обумовлені 

імпульсивними діями законодавця як відповідь на резонансу ситуацію. На 

думку вченої, нестабільність у кримінальному законодавстві призводить до 

зниження рівня його ефективності, виникнення протиріч у практиці його 

застосування, нівелювання презумпції знання кримінального закону, зниження 
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рівня правової культури та правосвідомості громадян. Поряд із стабільністю 

вчена виділяє і динамізм, за допомогою якого забезпечується відповідність 

змінам, що відбуваються у суспільстві та які одночасно підлягають 

кримінально-правовій охороні. Наголошується, що баланс між стабільністю та 

динамізмом забезпечує як прогресивний розвиток кримінального законодавства 

у відповідності до потреб суспільства, так і консерватизм, який гарантує 

одноманітність практики його застосування, ефективність впливу на суспільні 

відносини
 
[342, с. 148-149]. 

Ідеалізація парламентської процедури прийняття кримінальних законів 

певною мірою себе скомпрометувала, хоча б з огляду на необдумане внесення 

змін до КК, яке призводить до ще більшої плутанини і порушення системи КК. 

Практика внесення змін і доповнень до КК яскраво свідчить далеко не про їх 

обміркованість. Наприклад, останні реформи кримінального законодавства (у 

сфері гуманізації господарських злочинів
 
[213], у сфері запобігання та протидії 

корупції
 
[211] тощо). 

Якщо процедура прийняття досконала, то чому виникає необхідність у 

тлумаченні норми. Закони приймаються, але їх якість бажає кращого. Варто 

погодитись з позицією, що досконалий закон тлумачення не потребує. 

Водночас, завдяки тлумаченню певною мірою «згладжуються» (але аж ніяк не 

усуваються) недоліки неякісного закону [321, с. 92]. 

О.В. Демченко вважає прецедентне право найбільш прогресивним, 

оскільки до його переваг можна віднести: свободу дій судді, яка передбачає 

елементи творчості в процедурі правосуддя. На його думку, прийняття нових 

законів ніколи не встигає за реаліями життя, тому розумне, ухвалене відповідно 

до закону та конкретних обставин справи судове рішення, допоможе уникнути 

правових колізій, непоодиноких в законотворчій діяльності нашої держави
 
[55, 

с. 14]. 

Звичайно, не виключаються і недоліки запровадження судового 

прецеденту, зокрема: ускладнення розуміння права та виникнення проблем у 
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процесі його застосування; ускладнення отримання громадянами відповідної 

інформації про чинне право; у деяких випадках не виключена некомпетентність 

суддів як творців права, оскільки вони не мають відповідних ресурсів для 

правотворення; судова правотворчість призводить до конфлікту судової гілки 

влади з іншими (законодавчою та виконавчою)
 
[55, с. 14]. 

У свою чергу, В.О. Навроцький також не виключає можливості 

спотворення дійсного змісту закону особами чи органом, які здійснюють 

тлумачення та підміну волі законодавця на свої думки, оцінки, уявлення щодо 

вирішення кримінально-правових питань. Проте з метою запобігання цьому 

вчений пропонує здійснювати тлумачення кримінального закону з дотриманням 

відповідних правил та меж, які залежать від виду тлумачення (поділ на види 

здійснюється залежно від: а) суб’єкта тлумачення; б) способів тлумачення; в) 

обсягу тлумачення)
 
[321, с. 92-93]. У зв’язку з цим цілком прийнятною є 

пропозиція офіційно закріпити правила тлумачення кримінального закону в 

Загальній частині КК
 
[107, с. 13]. 

В.М. Попович, відстоюючи позицію парламентської процедури розробки і 

прийняття законів, бачить в ній прозорість, публічність і менше шансів для 

рейдерства інших корупційно-мотивованих прецедентів, які автоматично 

можуть стати руйнівним джерелом кримінального права
 
[2, с. 133-134]. 

За словами М.І. Хавронюка, «монополія законодавчого органу на 

створення права, як і будь-яка монополія, не може бути суцільним позитивом: 

держава в особі її єдиного, часто надто заполітизованого, законодавчого органу 

не повинна нав’язувати суспільству свої уявлення про Право і Справедливість, 

гуманізм і демократію. Інші джерела права також повинні мати свій вплив на 

суспільство, у тому числі у необхідних випадках сперечатись із законом»
 
[308, с. 

23]. 

Не можливо не погодитись з позицією, згідно з якою «Право мають 

створювати ті, хто найбільше розуміється у ньому. Треба усвідомити, що 

прийняття законів (одного з джерел Права) парламентом є фікцією: адже закони 
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насправді — це результат розумового процесу, а він не може бути властивий 

парламенту як такому; відтак, закони створюють парламентарі за допомогою 

відповідного постійного парламентського персоналу науково-аналітичних, 

юридичних підрозділів, комітетів, а також штатних і позаштатних помічників та 

залучених до цього процесу вчених. Іншими словами, закони створюють 

конкретні люди — передусім фахівці у сфері юриспруденції. Так само могли б 

створювати судові прецеденти, які б стали ще одним офіційним джерелом 

Права, й інші люди — судді Верховного Суду України — знову ж за допомогою 

відповідного персоналу. При цьому слід враховувати, що саме до Верховного 

Суду України «зливаються» усі найбільш складні і найбільш конфліктні правові 

суперечки, і саме він (судді якого — професійні юристи з найбільшим досвідом 

діяльності у сфері тлумачення Права) ставить остаточну крапку в судових 

справах» [308, с. 25]. 

Незначне уточнення позиції М.І. Хавронюка щодо надання ВС права 

законодавчої ініціативи зробив О.О. Дудоров, вказавши на незадовільний стан 

окремих ППВС. Тому, за словами вченого, головною організаційною 

перешкодою у процесі створення прецедентів ВС є належне наукове 

забезпечення такої діяльності
 
[62, с. 897]. 

З аналізу позицій В.М. Поповича вбачається, що вчений застерігає проти 

декодифікації кримінального законодавства
 
[2, с. 133-134]. Проте, на нашу 

думку, визнання практики вищих судових інстанцій (КС, ВС, ЄСПЛ) формою 

кримінального права не означає декодифікацію законодавства про кримінальну 

відповідальність, а закріплення на офіційному рівні «допоміжної» ролі 

правових позицій, заперечення існування і використання яких практиками, є 

безглуздим. 

Свої критичні зауваження щодо визнання судової практики як джерела 

права («джерело в межах закону») робить і В.С. Нерсесянц. Вчений наголошує, 

що перетворення судового тлумачення права в романо-германських системах 

права фактично перетвориться в суддівську законотворчість і призведе до 
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порушення основ системи джерел і конструкції романо-германського права. На 

думку вченого, мова йде про тлумачення вже встановлених норм права, а не про 

встановлення нових норм права. Виявлені у процесі тлумачення нові правові 

положення є новим значенням і розумінням змісту раніше прийнятої (норми, що 

тлумачиться) норми права, а не новою нормою права
 
[157, с. 460-461]. 

І.І. Митрофанов дотримується аналогічної позиції і уточнює, що рішення 

суду будь-якого рівня визначають як акт правозастосування у конкретній справі 

і воно не може слугувати у якості джерела законодавства про кримінальну 

відповідальність, тобто, як акт, що приписує в узагальненій формі обов’язкові 

правила поведінки під захистом державного примусу (загрозою його 

застосування)
 
[141, с. 18, 20]. 

 Частково з позиціями вчених можна погодитись, однак з певними 

уточненнями. Дійсно, у ході тлумачення судом не створюється нова норма 

закону, а розкривається її новий зміст, продиктований обставинами справи. 

Розмежовуючи поняття «право» і «закон», наголосимо, що в процесі тлумачення 

норми закону судом розкривається (віднаходиться) право, яке в дійсності вже 

існує, однак в силу тих чи інших обставин не було відоме до цього часу і яке  в 

подальшому має впливати на законодавство і закріплюватись у ньому шляхом 

внесення змін і доповнень. 

На позитивних аспектах судової практики акцентує увагу і С.С. Зміївська. 

Зокрема, судова практика, реагує на соціальні потреби та корегує зміст 

позитивного права з метою приведення його у відповідність до суспільних 

відносин, що склалися і схвалені з боку соціуму, а також, може бути першим 

кроком у процесі внесення відповідних змін до законодавства [79, с. 171]. 

Слід погодитись і з О.В. Харитоновою, яка переконує, що врахування в 

судовій практиці прецедентів відіграє роль запоруки стабільності цієї практики, 

яка є складовою частиною стабільності всього правового регулювання [341, с. 

121]. 

Вчені (Ю.Ф. Іванов
 

[80, с. 29], І.І. Митрофанов
 

[116, с. 45], Ю.А. 
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Пономаренко
 
[176, с. 21-22] та інші) стверджують, що злочинність і караність 

діяння визначається тільки КК (тобто, ні звичай, ні судовий прецедент не в 

змозі визначати основні принципи кримінальної відповідальності). Це прямо 

випливає з ч. 3 ст. 3 КК. Однак ця позиція потребує уточнення, оскільки інші 

питання (зокрема, ті, що стосуються Загальної частини КК, або щодо 

декриміналізації) можуть визначатись не лише КК. 

Варто погодитись з С.Д. Шапченком, який, виходячи з пункту 22 ст. 92 

Конституції України, наголошує, що, крім закону, ніяким іншим актом 

правотворчості, в тому числі ніяким іншим нормативним юридичним 

(законодавчим) актом, не можуть створюватись норми кримінального права, які 

криміналізують певний тип поведінки людини. У випадку, коли законом 

здійснюється така криміналізація, він — у цій частині — є кримінальним 

законом незалежно від того, чи внесено зміни та доповнення до КК, чи є 

окремим або так званим «комплексним» законом прямої дії
 
[120, с. 12]. 

Зовсім іншою, за словами науковця, є ситуація щодо усунення 

злочинності (караності) діяння (при так званій декриміналізації злочину 

певного виду). Декриміналізація може бути як повною, коли вона стосується 

злочину певного виду в цілому, так і частковою, коли вона стосується лише 

окремого різновиду такого злочину
 
[120, с. 12]. 

За дослідженнями вченого, на відміну від криміналізації, 

декриміналізація — повна чи часткова — може бути здійснена: а) Конституцією 

України; б) окремим «некримінальним» законом (наприклад, Законом «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу» була змінена 

редакція ст. 157 КУпАП, що передбачала відповідальність за дрібну 

спекуляцію); в) рішенням КС
 
[120, с. 12-13]. 

Зміст норм КК може «наповнюватись» за рахунок положень інших законів 

(зокрема, при визначенні окремих ознак складу злочину норм з бланкетними 

диспозиціями)
 
[9, с. 21], правових позицій КС, ЄСПЛ тощо. Тому нами не 
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обґрунтовується ідея заміни судовим прецедентом положень КК, а лише 

визнання додаткового значення за першим з них. 

 Ю.А. Пономаренко наголошує, що поєднання всіх кримінально-правових 

приписів в єдиному акті свідчить про високий рівень законодавчої техніки та  

полегшує роботу судів, органів кримінального переслідування, а також слугує 

додатковою гарантією забезпечення прав і свобод людини від їх свавілля
 
[176, с. 

21-22]. У свою чергу, І.І. Митрофанов стверджує, що наявність одного джерела 

полегшує практику реалізації кримінально-правових розпоряджень
 
[116, с. 45]. 

 З такою позицією можна погодитись, але із певними застереженнями. 

Безспірним є той факт, що коли увага правозастосувачів зосереджена на одному 

нормативно-правовому акті і не розпорошена на інші численні акти, то це 

виключає можливість плутанини і, як результат, сприяє швидкому вирішенню 

певної кримінально-правової ситуації. Однак, чи завжди швидке вирішення 

питання приносить позитивні результати. Адже, виходячи з положень ст. 2 КПК 

2012 року, завданнями кримінального провадження є не лише забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а 

(ключовим — виділено нами — С.О.) захист особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження [128]. 

 Та чи завжди це можливо реалізувати, керуючись лише положеннями 

одного єдиного КК України, і чи виправданим є ігнорування положень 

законодавства, згідно з яким практика ЄСПЛ визнана джерелом права на 

офіційному рівні (кримінального, в тому числі). Очевидно, що ні. 

 Вважаємо, що положення ст. 17 Закону, в якій закріплено, що при розгляді 

справ суди застосовують ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права, 

потребують перегляду та внесення змін. За словами В.П. Кононенка, редакція 

зазначеної статті унеможливлює застосування рішень ЄСПЛ як джерела права. 

Тому вченим запропоновано статтю 17 Закону сформулювати наступним чином: 

«Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського 
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суду з прав людини як джерело її тлумачення»
 
[100, с. 16]. 

 Запропонована редакція статті, на нашу думку, не вирішує всіх вад 

чинної, а лише породжує нові питання, оскільки, по-перше, автор не відмовився 

від самого терміну «джерело» (як нами вже було з’ясовано, ЄКПЛ та практика 

ЄСПЛ є лише формами існування права); по-друге, пропозиція «практика 

ЄСПЛ — джерело тлумачення ЄКПЛ» ускладнює визначення юридичної сили 

та не дає відповіді, у якій якості застосовувати таку практику. 

 Наступні підрозділи нашого дослідження будуть присвячені визначенню 

правової природи рішень ЄСПЛ, співвідношенню ЄКПЛ і Конституції України, 

що дасть змогу запропонувати власне бачення редакції ст. 17 Закону (див. п. 

1.3.2 цього дослідження). 

  

 1.2.3. Поняття «судової практики» у кримінальному праві України. 

Процеси, які відбуваються у розвитку суспільства, накладають свій відбиток на 

переосмислення ролі та місця судової практики у кримінальному праві України. 

Відсутність єдиного розуміння складових поняття судової практики призводить 

до неоднозначності у підходах щодо встановлення її значення. 

 Аналіз останніх досліджень з цієї теми показав, що дослідженням поняття 

«судова практика» займаються переважно теоретики права (Б.В. Малишев [135; 

136], Д.Ю. Хорошковська [351, 352] та інші), при цьому їхня увага зосереджена 

на її складових: судова діяльність, результати такої діяльності. У доктрині 

кримінального права, на жаль, не було розглянуто належним чином питання 

поняття, значення та ролі судової практики. 

Тому, коли ми говоримо про реалізацію практики ЄСПЛ, маємо уточнити, 

йдеться про реалізацію діяльності чи результатів діяльності. 

 За дослідженнями В.В. Кондратюка, представник риторичного підходу в 

загальній теорії аргументації Х. Перельман у якості ідеалу практичної 

діяльності людини розглядав судову практику [99, с. 27]. На нашу думку, таке 

спостереження є цілком обґрунтованим, що і будемо доводити у нашому 
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дослідженні. 

Як відомо, категорія «практика» широко використовується у філософії і є 

одним із ключових її понять. Саме слово «практика» походить від грецького 

«праксис», що в перекладі означає діяння, активність, діяльність [330, с. 187]. 

Результати дослідження С.В. Шепелюк дозволяють стверджувати, що давні 

греки (зокрема, Сократ, Платон, Аристотель) розуміли практику як людську 

активність, діяльність, що була спрямована на відповідну мету, відшукування 

істини заради неї самої [362, с. 80]. Наведене формулювання дає широкі 

можливості для інтерпретаторів, які, виходячи зі свого сприйняття, можуть 

надавати власне розуміння цієї категорії, то розширюючи її зміст, то звужуючи. 

У словниках з філософії практику визначають як: а) цілеспрямовану 

предметну діяльність людини щодо перетворення світу; б) матеріальну, чуттєво-

предметну, цілеспрямовану діяльність людини, основний зміст якої полягає в 

освоєнні і перетворенні природних і соціальних об’єктів. Практика складає 

всезагальну основу, рушійну силу розвитку людського суспільства і пізнання
 

[300].  

У тлумачному словнику української мови «практика» (у філософському 

розумінні) розглядається як вся діяльність людей, спрямована на перетворення 

матеріального світу (на створення матеріальних і духовних благ, необхідних 

умов існування суспільства, втілення в життя ідей, планів, намірів); досвід [159, 

с. 662-663]. 

 С.В. Шепелюк звертає увагу, що поняття «практика» не має однозначного 

тлумачення у філософії. У вузькому розумінні практика зводиться до 

експерименту, що є недостатнім, бо людська практика — це не лише 

експеримент; у широкому — як цілісна система діяльності людини, досвід 

усього людства. У такому контексті в поняття «практика» включається як 

наукова діяльність, так і матеріально-виробнича, соціальна, політична, 

революційна тощо, тобто вся предметна, цілепокладаюча діяльність людини, що 

має своїм змістом освоєння нею природних та соціальних об’єктів [362, с. 80]. 
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 У підручнику з філософії за ред. І.Ф. Надольного «практику» визначають: 

як діяльність, за допомогою якої людина змінює, перетворює світ; як дії 

(свідомі, доцільні, цілеспрямовані) та такі, що мають предметну та матеріальну 

визначеність; як сукупну діяльність людства, всього його досвіду у процесі 

історичного розвитку (характеристиками практичної діяльності виступають: 

суспільний характер; цілісність системи дій; є способом суспільного буття 

людини та специфічною формою його самоутвердження у світі); як 

«матеріальну, чуттєво-предметну, цілепокладаючу діяльність людини, що 

вміщує в себе освоєння та перетворення природних та соціальних об’єктів і 

становить загальну основу, рушійну силу розвитку людського суспільства і 

пізнання; як чуттєво-предметну форму життєдіяльності суспільно розвинутої 

людини з освоєння природної і соціальної дійсності, а також специфічний 

спосіб відношення людини до світу та її буття в цьому світі» [330, с. 187-188]. 

 «Практику» визначають й у якості критерію істинності [82, с. 43-44]. 

Ю.М. Білодід зазначає, що практика є тим критерієм, який дозволяє оцінити 

знання як істину, а також, визначає практику як сукупність творчої, виробничої, 

пізнавальної, суспільно-політичної та інших соціально значимих видів 

діяльності людини, які забезпечують функціонування і прогрес суспільства [14]. 

 Л.В. Губерський наголошує, що в результаті практики взаємодії людини і 

світу породжується віртуальна реальність, яка, у філософському розумінні, є 

своєрідним моментом існування об’єктивної реальності у вигляді ідеології [52, 

с. 6]. Це цілком виправдано, оскільки, як зазначає М.В. Людвиченко, суспільна 

практика виступає джерелом походження ідей, поглядів, емоцій, настроїв. З 

іншого боку, у разі заперечення практикою поглядів, теорій, ідей вони 

витісняються зі сфери суспільної свідомості. Таким чином, рівень розвитку 

практики визначає і глибину проникнення ідей у дійсність. Людина, 

залучаючись до суспільного буття (у процесі соціалізації), засвоює певні 

поняття, систему знань, певний спосіб та засіб мислення
 
[134, с. 75]. Практика 

виступає опосередкованою ланкою між законами об’єктивного світу й законами 
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мислення, обумовлюючи їх тотожність за змістом
 
[331, с. 155-158]. 

 Розмірковуючи над практичною філософською діяльністю, О. Бреніфер 

вказує, що вона веде до порівняння теорії з іншим (матеріальним). Це 

розглядається як порівняння однієї позиції стосовно певної проблеми з іншою. 

Йдеться про думку у формі роздвоєння, діалогу з самим собою, з чимось іншим, 

з істиною, світом [16, с. 106]. Фактично це призводить до того, що у процесі 

осмислення та пізнання життя змінюється свідомість самого суб’єкта. 

 Філософи наголошують, що теорія і практика завжди єдині. Обумовлено 

це тим, що вони є сторонами пізнання, які між собою взаємодіють, 

взаємовпливають і є діалектично пов’язаними протилежностями, що 

перебувають як у стані відповідності та гармонії, так і дисгармонії, конфлікту, 

конфронтації тощо [331, с. 154-155]. За таких умов чітко прослідковується 

основна ідея, згідно з якою не можна відокремлювати теорію від практики і 

навпаки, оскільки у протилежному випадку, відірвавши їх одне від одного, ми 

отримаємо недостовірні дані. 

 С.А. Сидоренко, розглядаючи теорію та практику, вказує, що поки теорія 

не фальсифікована, людина керується нею на практиці, фальсифікуючи її. 

Тобто, з цього випливає, що помилки виникають обов’язково, неминуче. Процес 

їх виправлення призводить до розвитку пізнання, і відповідно, практики [298, с. 

45]. 

 П. Бурдьє розглядає практику як певну структурованість, в якій людина 

засвоює схеми сприйняття реальності, певні оцінки та способи дії
 
[19, с. 90]. 

Виходячи із такого формулювання, очевидним є те, що практика повинна нести 

якусь користь для людини — позитивну або негативну. Все це охоплюється 

поняттям досвід, який можна отримати лише у результаті діяльності. 

 Отже, узагальнюючи наведене вище, можемо виділити наступні ознаки 

практики (у філософському розумінні): може розглядатись як діяльність у 

окремому випадку, як цілісна сукупність різних дій суб’єкта (суб’єктів); 

об’єктом такої діяльності виступають будь-які явища, процеси суспільного 
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життя; наявність мети такої діяльності (зокрема, вивчення певних явищ, пошук 

істини, об’єктивних даних тощо); наявність результату (наприклад, досвід, 

отримані знання, заперечення певних ідей, встановлення істини, зміна 

усталених поглядів, перетворення свідомості суб’єкта такої діяльності тощо). 

 У доктрині кримінального права не приділяється значної уваги  

визначенню поняття «судова практика». У більшості випадків вчені при 

розгляді питань про джерела кримінального права обходяться лише згадкою про 

судову практику, не розкриваючи, що саме вони розуміють під останньою. 

Зазвичай розробкою цього питання займаються теоретики права. І як довкола 

будь-якого теоретичного поняття, стосовно визначення терміну «судова 

практика» точаться дискусії. 

 На думку Д.Ю. Хорошковської, визначення судової практики, які 

наводяться різними авторами, мають право на існування, оскільки не суперечать 

одне одному, а відображають різні сторони одного поняття [352, с. 23-24]. 

 Б.В. Малишев, погоджуючись з Є.В. Назаренко [151, с. 23], наголосив на 

тому, що судова практика вітчизняною наукою сприймається у вигляді виразу 

єдиної позиції суддів, що є «проявом усталеної колективної правосвідомості» 

[136, с. 192]. 

 Розглядаючи окреслене питання, неможливо не врахувати історичні 

особливості минулого. За словами Н.В. Нора, українській правовій системі у 

спадщину дісталась офіційна радянська доктрина, яка негативно ставилась до 

судової практики як джерела права. У ті часи практика ототожнювалась лише з 

постановами Пленуму Верховного Суду СРСР та пленумів верховних судів 

союзних республік
 
[160, с. 257]. Однак не можна говорити, що судова практика 

— це лише постанови пленумів верховних судів. 

 Доктриною радянського періоду не визнавались в якості джерел права 

рішення судів, у тому числі судів найвищих інстанцій (ці рішення не вважались 

обов’язковими для інших судів при розгляді ними аналогічних справ). 

Особливості радянської правової системи не допускали можливості розгляду 
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прецеденту як способу встановлення норм права, що слугувало виявом суворого 

здійснення принципу соціалістичної законності
 

[161, с. 310]. Фактично 

складалась наступна ситуація — судова практика існувала, її всі знали, але 

офіційне використання її здобутків не допускалось. 

 Теоретик права С.С. Алєксєєв визначав практику як суму судових актів чи 

актів іншого правозастосовчого органу, прийнятих у результаті застосування 

права у конкретній життєвій ситуації
 
[4, с. 350]. Але перед цим зробив суттєве 

уточнення: необхідно розрізняти практику як результат діяльності і практику як 

конкретну організаторську діяльність у сфері права. Перша — це сфера 

фактичного життя права, основа наукового пізнання, що надає йому сенс і 

цінність; друга — один із специфічних правових феноменів, що включає 

правове регулювання. Саме результат організаторської діяльності в галузі права 

і розуміється під словом «практика»
 
[4, с. 341].  

 У фундаментальній колективній праці «Судова практика в радянській 

правовій системі» (1975 р.) С.Н. Братусь і А.Б. Венгеров дійшли висновків, що 

судова практика поєднує в собі: а) вид судової діяльності щодо застосування 

правових норм, у процесі якого творяться правоположення шляхом розкриття 

змісту норм, що застосовуються, а в окремих випадках конкретизації чи 

деталізації; б) результат такої діяльності (самі правоположення) [306, с. 16].  

На сьогодні це визначення сприймається науковцями неоднозначно. 

Зокрема, Б.В. Малишев зазначає, що методологічно недоцільно включати в 

нього таку складову, як діяльність суду, та підтримує позицію, висловлену С.С. 

Алєксєєвим [136, с. 186]. 

У свою чергу, Д.Ю. Хорошковська схвально оцінює позицію С.Н. Братуся 

і А.Б. Венгерова. За її власним визначенням, судова практика — «це 

взаємоєдність діяльності судів і результатів цієї діяльності, виражених у нових 

правоположеннях, вироблених судовою владою та закріплених у рішеннях із 

конкретних справ і/чи в актах зі сукупності однотипних конкретних судових 

справ» [352, с. 30]. 



49 

 

 

Аналізуючи положення ч. 2 ст. 8 КАС та ч. 2 ст. 8 КПК стосовно вживаних 

слів «судова практика», «практики», Т.І. Фулей вказала, що в цьому випадку 

законодавцем «судова практика» чи «практика» ЄСПЛ розуміється не як 

діяльність, а документи, якими така діяльність завершується, — рішення 

(ухвали, інші документи) ЄСПЛ
  
[333, с. 104]. 

Дискусію можна було б продовжувати і далі, однак нас цікавить не просто 

визначення поняття судової практики, а з’ясування її суті та змісту (звернення 

до першооснови), та які її складові компоненти становлять цінність для 

кримінального права як науки та галузі права. 

Судова діяльність належить до юридичної практики. Остання, за словами 

С.С. Алєксєєва, являє собою об’єктивований досвід індивідуально-правової 

діяльності компетентних органів (судів, інших органів, що застосовують право) 

та формується у результаті застосування права при вирішенні юридичних справ
 

[4, с. 340-341]. 

Багатогранний характер діяльності суб’єктів у правовій сфері дозволяє 

здійснювати її поділ за різними критеріями. Якщо взяти до уваги конкретну 

сферу, як-от науки кримінально-правового циклу, то тут можна виділити 

наступні види діяльності: кваліфікація кримінально-караних діянь, призначення 

покарання, попередження злочинів, виконання покарань, обрання заходу 

кримінально-правового впливу, реалізація заходів кримінально-правового 

характеру тощо. 

Особливе місце судової практики у правозастосовчій діяльності (на 

відміну від слідчої, прокурорської та іншої практики) обумовлено її здатністю 

демонструвати тенденції щодо застосування кримінального закону (типізовані 

підходи до вирішення справ). 

За переконаннями П.С. Матишевського, у процесі судового розгляду 

кримінальних справ відбувається судове тлумачення кримінального закону і 

саме тоді суд будь-якого рівня застосовує по кожній справі певні кримінально-

правові норми, з’ясувавши їх зміст та відповідність Конституції
 
[112, с. 39] 
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Вважаємо за необхідне з’ясувати, що ж собою представляє тлумачення і 

що воно дає для кримінального права. Узагальнення підходів науковців до 

розуміння тлумачення закону, в тому числі і кримінального, свідчить про 

одностайність їх поглядів. Відмінності, що наявні у формулюваннях визначень 

тлумачення, зумовлені використанням авторами різних словесних конструкцій, 

проте зміст самого поняття не змінюється. Тлумачення розглядають як: 

розумову інтелектуальну діяльність суб’єкта, пов’язану зі встановленням їх 

точного значення (змісту) [227, с. 277]; з’ясування та визначення змісту 

правової норми, тобто, волі законодавця, сформульованої в прийнятому ним 

законі [122, с. 21]; діяльність різних державних органів, недержавних 

організацій, окремих осіб щодо з’ясування і роз’яснення змісту правових норм, 

закладеного законодавцем, дійсного змісту правових положень, що в них 

знаходиться (приписів, визначень) з метою їх правильної реалізації і 

підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин [161, с. 

371-372]; діяльність, спрямована на усвідомлення і пояснення значення та 

змісту обов’язкової волі суспільства, вираженої в нормах права [227, с. 277-

278]; процес аналізу правової інформації [161, с. 372]; процес пізнання 

кримінального права через з’ясування смислу закону про кримінальну 

відповідальність за допомогою способів тлумачення та оцінок
 
[169, с. 11] тощо. 

До ключових особливостей тлумачення вчені відносять те, що: воно не  

повинно бути довільним та виходити за межі волі законодавця, вираженої в 

тексті закону [114, с. 44]; не містить та не може містити самостійних норм 

права, встановлює зміст і сферу дії акта, що тлумачиться, права та обов’язки 

суб’єктів права, вказує на те, як зміна умов і поява нових фактів впливають на 

застосування норми права; у зв’язку зі скасуванням (зміною) акту, що 

тлумачиться скасовується (змінюється) нормативне тлумачення [227, с. 278]. У 

свою чергу, тлумачення поєднує у собі як з’ясування (розкриття значення 

юридичних норм «для себе»), так і роз’яснення (розкриття значення юридичних 

норм «для інших») [227, с. 279]. 
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Науковці стверджують, що основними причинами тлумачення є: 

необхідність у з’ясуванні волі законодавця, усвідомленні змісту закону, потреба 

у точному поясненні термінів, що вживаються у ньому, пошуку належного 

правового рішення для конкретного випадку [117, с. 27]; недоліки закону 

(нечіткість, невизначеність, багатозначність використовуваних у законі термінів 

і термінологічних зворотів) [321, с. 92]; неоднозначність сприйняття 

кримінально-правових норм
 
[113, с. 32]; абстрактність норм та невідповідність 

фактичним обставинам, невизначеність норм, наявність оціночних понять 

(зокрема, таких як «тяжкі наслідки», «малозначні діяння» тощо), а також 

визначень, для розуміння яких необхідні спеціальні знання, недоліки 

формулювання змісту правової норми [227, с. 277-278]; має місце при 

здійсненні юридично значимих дій [161, с. 372]; для належного правового 

рішення у конкретному випадку
 
[118, с. 72] тощо. 

 Хоча в літературі і наголошується, що тлумачення здійснюється для 

правильного і однакового розуміння та застосування
 
[227, с. 284], проте варто 

погодитись, що тлумачення юридичних норм як інтелектуальна діяльність 

виходить за межі застосування права. Воно є необхідним у процесі 

правотворчості тому, що впровадження нових правових приписів неможливе без 

їх змістовного співставлення з діючими [161, с. 372]. 

 Відповідно процес судового тлумачення норм кримінального права можна 

проілюструвати наступним чином: суддя (суб’єкт), з одного боку, розглядає 

кримінальну справу (об’єкт), а з іншого — з’ясовує для себе, чи підпадають 

фактичні обставини справи під сферу застосування конкретної кримінально-

правової норми (об’єкт). Щоб вирішити таку справу, він повинен застосувати 

відповідну кримінально-правову норму (норми). Однак, коли таке застосування 

є неможливим та пов’язано з необхідністю з’ясування змісту відповідної норми, 

він, долаючи перешкоди (обумовлені, зокрема, потребою розкриття окремих 

ознак складу злочину; наявністю оціночних понять; неоднозначністю у 

питаннях кримінально-правової кваліфікації чи призначення покарання; 
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недосконалістю кримінально-правової норми) та здійснюючи тлумачення та 

конкретизацію, здійснює вплив на їх змістовне наповнення. У результаті 

вирішення справи змін зазнає як сама правосвідомість судді, так і створюється 

відповідна правова позиція. 

 Таким чином, правові позиції — це не просто тлумачення вже 

встановленої норми кримінального права, а розкриття її нового змісту, 

отриманого у результаті включення у процес такого елементу, як 

правосвідомість судді.  

 У випадку здійснення поширювального тлумачення матиме місце не 

формування правової позиції, а виявлення дійсного смислу норми 

кримінального закону без розкриття її нового змісту. Не слід говорити про 

формування правової позиції і в результаті тлумачення всупереч буквальному 

змісту норми кримінального закону або аналогії. 

 Можливості національних судових органів і ЄСПЛ у формуванні 

правових позицій більш докладно будуть розглядатись у наступних підрозділах 

нашого дослідження (див. п. 1.2.4 цього дослідження). 

 Таким чином, можемо виділити наступні ознаки судової практики у 

кримінальному праві:  

 — як діяльності: 1) за видом суду: а) суди загальної юрисдикції (суди 

першої інстанції, апеляційні, ВСС, ВС); б) КС; в) ЄСПЛ; 2) за змістом 

діяльності: а) розгляд конкретної справи (суди загальної юрисдикції, ЄСПЛ); б) 

тлумачення (суди загальної юрисдикції, КС, ЄСПЛ); в) узагальнення (ВСС, ВС, 

ЄСПЛ); 3) за формою закріплення: а) вирок, ухвала (суди першої інстанції, 

апеляційної інстанції); б) рішення, ухвали, постанови Пленуму ВСС (ВСС); в) 

постанови з підстав, передбачених ст. 445 КПК (ВС); г) рішення, висновки 

(КС); ґ) рішення (ЄСПЛ); 

 — як результату: 1) за зовнішніми атрибутами: а) вираження у судових 

актах (рішеннях, постановах тощо); б) обов’язковість; 2) за змістовними 

характеристиками: а) вирішення судової справи (будь-який суд); б) формування 
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правової позиції, висловленої у процесі тлумачення норми (рішення КС, ЄСПЛ, 

ВСС, постанови ВС); в) виражає типізовані підходи до вирішення справ 

(тенденції) (постанови ПВС, Пленуму ВСС, рішення ЄСПЛ). 

 Наведені нами раніше позиції свідчать, що практика — це і діяльність 

певних суб’єктів, і результати такої діяльності (такий підхід цілком відповідає 

визначенню, наведеному С.Н. Братусем, А.Б. Венгеровим, Д.Ю. 

Хорошковською). Відповідно судова практика у кримінальному праві — це 

результати діяльності судових органів (рішення, в яких викладено правові 

позиції, типізовані підходи до вирішення справ), а також діяльність суду 

(наприклад, щодо кваліфікації діянь, призначення покарання тощо). З таким 

підходом погоджуються 73 % респондентів (див. Додаток Г). 

 У результаті порівняння ознак судової практики та ознак джерел (форм) 

права (письмовий вигляд; містить інформацію про зміст права; обов’язковий 

характер), слід вказати, що поняття судової практики є більш широким. Тому, у 

подальшому нашому дослідженні ми будемо розглядати практику в якості 

результату діяльності судів. 

 

 1.2.4. Значення судової практики національних судів для 

кримінального права України. У підрозділі 1.2.3. нами було з’ясовано 

здатність суду формувати правові позиції у результаті вирішення кримінальної 

справи. Вважаємо за доцільне розглянути більш детально можливості 

національних судових органів у процесі тлумачення норм кримінального закону. 

 Конституційний Суд України. В Україні легальним (офіційним) 

визнається тлумачення чинних законів або їх окремих положень
 
[113, с. 32-33; 

122, с. 21], надане спеціально уповноваженим органом
 
[117, с. 27-28]. Згідно з ч. 

2 ст. 147 Конституції України КС вирішує питання про відповідність законів та 

інших правових актів Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції та 

законів України. Його роз’яснення є обов’язковими до виконання на території 

України, остаточними і не можуть бути оскаржені (ч. 2 ст. 150 Конституції)
 



54 

 

 

[101]. 

 Частиною 2 ст. 152 Конституції закріплено, що закони та інші нормативні 

акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають 

чинність з дня ухвалення КС рішення про їх неконституційність, а також, ст. 15 

Закону «Про Конституційний Суд України», в якій зазначено, що підставами 

для прийняття КС рішення щодо неконституційності правових актів повністю 

чи в окремих частинах є: 1) невідповідність Конституції України; 2) порушення 

встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення або 

набрання ними чинності; 3) перевищення конституційних повноважень при їх 

прийнятті. У Конституції прямо зазначено, що саме рішення КС є підставою 

для втрати чинності нормативно-правових актів [223]. 

Отже, встановлення КС невідповідності кримінального закону одній з 

вимог, передбачених статтею 15 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» [223], призводить до того, що положення такого закону автоматично 

втрачають силу на підставі рішення КС з моменту його ухвалення. Тому, 

безсумнівно, у даному випадку рішення КС являє собою форму кримінального 

права. 

Прикладом може слугувати рішення КС у справі «про смертну кару», 

згідно з яким, положення статті 24 Загальної частини та положення санкцій 

статей Особливої частини КК (1960 р.), які передбачали смертну кару як вид 

покарання, визнали такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними) [285]. Відповідно ці положення втратили чинність з дня 

ухвалення КС цього рішення. 

Також рішенням КС у справі «про призначення судом більш м’якого 

покарання» було визнано таким, що не відповідає Конституції (є 

неконституційним), положення частини першої статті 69 КК в частині, яка 

унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, 

більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
 

[289]. Таким чином, 

положення ч. 1 ст. 69 КК втратило чинність з дня ухвалення КС цього рішення, 
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а положення ст. 69 КК приведено у відповідність з рішенням. 

Розглядаючи кримінальне право як галузь права України та оминаючи 

питання джерел кримінального права, група вчених (А.М. Бабенко, Ю.А. Васва, 

В.К. Грищук та інші) обмежуються лише вказівкою на обов’язковість рішень 

КС на території України
 
[113, с. 9].  

Представник київської школи права та прихильник концепції 

поліджерельності кримінального права П.С. Матишевський рішення КС про 

неконституційність кримінальних законів чи їх окремих положень розглядав в 

якості джерел кримінального права
 
[140, с. 45-49; 112, с. 25-27]. Подібної 

позиції дотримуються і Р.В. Вереша
 
[27, с. 23], О.П. Шем’яков

 
[111, с. 29], Л.І. 

Сопільник
 
[114, с. 15], М.П. Федоров

 
[114, с. 15], О.Ф. Бантишев

 
[153, с. 30] та 

інші. 

Ю.Б. Хім’як вказує, що, виходячи з компетенції КС та правової природи 

його рішень, очевидно: рішення КС не лише роз’яснюють чинне законодавство 

на предмет конституційності, але й змінюють і доповнюють закон
 
[348, с. 44].   

 Неодноразово у доктрині наголошувалося, що КС фактично став 

правотворчим органом, оскільки внаслідок визнання ним законів, інших 

нормативних актів або їх окремих норм такими, що не відповідають 

Конституції, він позбавляє їх обов’язкової сили і змушує законодавця 

замінювати чи змінювати їх. Здійснюючи тлумачення певного положення 

(норми права), КС фактично встановлює (творить) нову норму регулювання 

правовідносин
 
[356, с. 8].  

 За словами вчених, КС, здійснюючи інтерпретаційну діяльність та 

визначаючи відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових 

актів, у мотивувальній частині своїх рішень наводить правотлумачні положення, 

в яких розкривається зміст відповідних норм Конституції та юридичних актів, 

конституційність яких перевірялась. У доктрині правотлумачні положення КС 

називають правовими позиціями — результат системного тлумачення  

Конституції, законів та інших правових актів України, що в концентрованому 
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вигляді передають не лише букву, а й дух відповідних законодавчих положень, 

носять офіційний, загальнообов’язковий, нормативний характер та містяться в 

усіх видах його актів, крім внутрішньоорганізаційних. Наголошено, що правові 

позиції КС є прецедентами тлумачення (а не «звичайними» судовими 

прецедентами), які виступають зразком інтерпретації відповідних положень 

законодавства та є обов’язковими при вирішенні аналогічних справ
 
[69, с. 187-

188]. 

 Водночас, інші науковці (М.І. Бажанов
 
[119, с. 40], Ю.В. Баулін, В.І. 

Борисов, В.І. Тютюгін) вказують, що акти КС, якими здійснюється офіційне 

тлумачення окремих положень КК, не створюють законодавства про 

кримінальну відповідальність. На думку науковців, такі акти КС приймаються з 

метою точного визначення змісту закону про кримінальну відповідальність, а 

також для правильного та єдиного його застосування до правових ситуацій, що 

виникають [127, с. 12]. 

 У свою чергу І.І.Поляков, наводить судження В.В. Дудченка [26, с. 171], 

які зводяться до того, що рішення КС можуть набувати нормативно-правового 

характеру і породжувати юридичні наслідки загального характеру. КС здійснює 

офіційне тлумачення закону, результатом якого є не лише скасування його 

окремих положень, а й встановлення нових нормативних приписів
 
[175, с. 239]. 

 На нашу думку, прикладом може слугувати рішення КС у справі про 

зворотну дію кримінального закону в часі. Розтлумачивши положення ч. 2  ст. 6 

КК 1960 р., КС вказав, що зворотну дію в часі мають лише закони, які 

скасовують або пом’якшують кримінальну відповідальність особи [288]. Однак 

положення ч. 2 ст. 6 КК 1960 були сформульовані наступним чином: «Закон, що 

усуває караність діяння або пом’якшує покарання, має зворотну силу, тобто 

поширюється з моменту набрання ним чинності також на діяння, вчинені до 

його видання», тобто, мова у КК велась стосовно пом’якшення покарання [125]. 

Співвідношення понять «кримінальна відповідальність» та «покарання» 

дозволяє говорити про ширший характер першого з них. З одного боку, КС 
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фактично своїм рішенням, не змінюючи форму ч. 2 ст. 6 КК 1960 р., розширив її 

зміст. З іншого боку, КС врахував положення ч. 1 ст. 58 Конституції, в якому 

зазначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в 

часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність 

особи.  

 Наведена ситуація яскраво продемонструвала те, що рішення КС слід 

розглядати у якості форм кримінального права, зміст яких становлять правові 

позиції загальнообов’язкового характеру. 

 Таким чином, значення рішень КС полягає у тому, що вони виступають 

формами кримінального права, які містять у собі правові позиції нормативного 

характеру. Зокрема, зводиться це до наступного: 

 1) встановлення неконституційності положень кримінального закону 

призводить до втрати ним чинності з моменту ухвалення такого рішення КС і 

відповідно до зміни форми і змісту такого кримінального закону; 

 2) правові позиції, висловлені під час тлумачення положень 

кримінального закону, є обов’язковими до врахування і становлять собою зміст 

норми кримінального закону, що тлумачиться. 

 Суди загальної юрисдикції. Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону «Про 

судоустрій і статус суддів» систему судів загальної юрисдикції складають: 

місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані суди та ВС [226]. 

 Частиною 1 ст. 22 зазначеного Закону закріплено, що місцевий суд є судом 

першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому 

процесуальним законом [226]. Зокрема, судом першої інстанції є: районний, 

районний у місті, міський та міськрайонний суд, який має право ухвалити вирок 

або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження (п. 22 ч. 1 ст. 

3, ч. 1. ст. 33 КПК) [128]. 

 Судом апеляційної інстанції є: Апеляційний суд Автономної Республіки 

Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив 
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оскаржуване судове рішення (п. 20 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 33 КПК) [128]. 

 Аналіз положень Закону «Про судоустрій і статус суддів» [226] свідчить, 

що зазначеним законом прямо не закріплено повноваження суду першої 

інстанції та апеляційної тлумачити норму закону про кримінальну 

відповідальність. Однак, якщо проаналізувати положення КПК, то можна 

встановити наступне: п. 4 ч. 1 ст. 409 КПК визначено, що підставою для 

скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної 

інстанції є неправильне застосування закону України про кримінальну 

відповідальність, а однією з ознак неправильного застосуванням закону України 

про кримінальну відповідальність визначено неправильне тлумачення закону, 

яке суперечить його точному змісту (п. 3 ч. 1 ст. 413 КПК) [128]. Виходячи з 

наведених положень, хоча законодавцем прямо і не закріплено, але визнано, що 

суд першої інстанції може неправильно розтлумачити закон.  

 Вченими неодноразово підкреслюється, що під час розгляду судом 

кримінальної справи здійснюється тлумачення судом кримінального закону. У 

такому разі судом будь-якого рівня застосовуються певні кримінально-правові 

норми та з’ясовується їх зміст і відповідність Конституції
 
[122, с. 21]. 

 Подібної позиції дотримується і Ю.Ф. Іванов, який стверджує, що судове 

(казуальне) тлумачення здійснюється судом (суддею) будь-якої інстанції при 

розгляді конкретної кримінальної справи і воно є обов’язковим тільки для тієї 

справи, у зв’язку з якою здійснювалось
 
[80, с. 33]. Стосовно цього питання 

серед вчених дискусій не виникає (П.В. Хряпінський
 
[118, с. 73], М.І. Бажанов

 

[119, с. 40]). 

 Проте відповідь на питання, чи може суд першої та апеляційної інстанцій 

формувати правові позиції у процесі тлумачення, може бути позитивною з 

огляду на процес формування таких правових позицій (див. підрозділ 1.2.3 

цього дослідження). Однак, розглядаючи результати діяльності судів першої та 

апеляційної інстанцій, очевидним є те, що у більшості випадків тлумачення 

норм кримінального закону матиме значення лише для конкретної кримінальної 
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справи, щодо якої таке тлумачення здійснювалось. 

 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Частиною 1 ст. 32 Закону «Про судоустрій і статус 

суддів» визначено повноваження ВСС
 
[226]. 

 Частиною 2 ст. 439 КПК прямо зазначено, що вказівки суду, який 

розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для суду першої чи 

апеляційної інстанції при новому розгляді. Також касаційний суд має право 

скасувати чи змінити судове рішення в разі неправильного застосування закону 

про кримінальну відповідальність або невідповідності призначеного покарання 

тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого (пп. 2 і 3 ч.1 ст. 

438 КПК) [128]. Наведені положення КПК, на думку М.І. Хавронюка, свідчать 

про здатність ВСС створювати власну судову практику, але доти, доки вона не 

буде заперечена ВС
 
[340]. 

 Хоча, за словами вченого, ВСС не поспішає використовувати можливість 

формування такої практики, оскільки, «починаючи з 2011 року пленум ВСС 

прийняв тільки одну постанову у кримінальних справах — «Про практику 

застосування судами України законодавства про відповідальність за окремі 

корупційні правопорушення» від 14 червня 2012 року № 9. Жодних роз’яснень 

законодавства в ній немає, вона містить доручення судовій палаті в 

кримінальних справах спільно з управлінням вивчення та узагальнення судової 

практики і статистики на основі проведеного узагальнення підготувати 

відповідну постанову пленуму, а також інформаційний лист апеляційним 

судам»
 
[340]. Станом на першу половину 2015 року ситуація з прийняттям 

постанов ВСС, які б містили положення кримінально-правового характеру, не 

змінилася. 

 Якщо до змін, пов’язаних з прийняттям Закону «Про судоустрій і статус 

суддів», лише роз’яснення ВС було зразком для нижчестоящих судових 

інстанцій при розгляді аналогічних справ, то нині такими повноваженнями 

наділений ВСС (п. 4 ч. 1 ст. 32 Закону). Проте така пасивність ВСС як 
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касаційної інстанції стосовно узагальнення судової практики не повинна 

ставити під сумнів можливість формування ВСС у своїх рішеннях правових 

позицій. 

 ВС у своїх постановах доволі часто посилається на висловлені в ухвалах 

ВСС правові позиції
 
[183; 197]. 

ВСС у своїх ухвалах також оперує поняттям «правова позиція»: для 

обґрунтування безпідставності постановлення щодо прокурора окремої ухвали 

за висловлення правової позиції у справі
 
[323; 324], щодо правової позиції судді

 

[325; 326], посилаючись на абз. 2 п. 5 ППВС № 3 від 28 березня 2008 р. «Про 

практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних 

справах», вживає термін «правова позиція особи»
 

[327], використовує 

формулювання «...мало місце ігнорування правової позиції і прав потерпілих та 

їх представника, ...»
 
[328]. 

Зазначене використання поняття «правова позиція» є не зовсім вдалим, 

оскільки не надає їм того значення, яке закладають у «свої» правові позиції КС, 

ВС (тобто, не у контексті змісту форми права, як це розглядається у нашому 

дослідженні). 

Цікавою є позиція ВС, який, розглядаючи справи з підстав неоднакового 

застосування одних і тих самих норм закону про кримінальну відповідальність, 

неодноразово звертав увагу на той факт, що «...правова оцінка суспільно 

небезпечного діяння, наведена у порівнюваних рішеннях касаційного суду, не 

завжди є прикладом правильного застосування закону про кримінальну 

відповідальність»
 

[188]. Такі твердження ВС ставлять під сумнів якість 

правових позицій ВСС і відповідно породжують питання стосовно їх значення 

як для правозастосовчої практики, так і для науки. 

 Верховний Суд України. Поряд з казуальним науковцями виділяється ще 

і правозастосовне або квазінормативне (В.О. Навроцький
 

[321, с. 93-94]) 

тлумачення норм кримінального закону. Зокрема, таке тлумачення 

відображалось у рекомендаціях ПВС з найбільш складних питань застосування 
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КК. У результаті вивчення і узагальнення судової практики, а також у відповідь 

на запити судових органів і прокуратури ПВС мав право давати роз’яснення про 

правильність застосування того чи іншого закону при здійсненні правосуддя
 

[114, с. 44-45]. 

 Тлумачення, яке здійснювалось ПВС у вигляді його постанов щодо певної 

категорії кримінальних справ мало місце до набрання чинності Законом «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р.
 

[122, с. 21]. При цьому 

зазначалось, що таке тлумачення не повинно було підміняти собою закон, 

звужувати або розширювати його зміст. Положення, що містилися в таких 

постановах ПВС, були обов’язковими для судів
 
[114, с. 44-45].  

 На думку В.О. Навроцького, приводами для роз’яснень ВС слугували 

потреби удосконалення судової практики, запити правозастосовчих органів або 

звернення законодавців. Їх значення — в орієнтуванні і вдосконаленні практики 

судів, вирішенні кримінальних справ та усуненні можливих помилок  

найкращим способом
 
[321, с. 93-94]. 

Інші вчені вказують, що керівні роз’яснення (постанови) ПВС були 

обов’язковими лише у тій справі щодо якої постановлені. Наголошується, що у 

таких постановах ПВС роз’яснювали та розкривали зміст певних норм, що 

містяться у КК, але самі не створювали нових норм у кримінальному праві та не 

змінювали його [153, с. 30], націлювали судову практику на правильне її 

застосування [119, с. 40]. 

Існує позиція, що ППВС у вигляді роз’яснень містили правоположення 

нормативного характеру, що поширювались на невизначене коло випадків та на 

персонально необмежену кількість осіб
 
[26, с. 171].  

Однак І.І. Митрофанов з критикою ставиться до визнання за ВС 

регулюючої та стабілізуючої функції і забезпечення однакового застосування і 

тлумачення закону. Така стабілізуюча дія ВС вважається автором достатньо 

відносною категорією, оскільки більшість спорів вирішується в нижчих 

інстанціях, а ВС приймав до розгляду лише незначну кількість справ, в 
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основному пов’язаних з розв’язанням найскладніших або спірних випадків 

судової практики
 
[141, с. 19-20]. 

Погодитись з автором однозначно не можна. Не зважаючи на втрату 

чинності окремих положень постанов ПВС, прийнятих до 2010 року (включно) 

(у зв’язку з численними змінами у законодавстві), ними продовжують 

користуватись. Очікування, що вони поступово втрачатимуть актуальність поки 

не справдились, головним чином, це можна обґрунтувати пасивністю ВСС у 

контексті створення власних постанов. 

 Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону «Про судоустрій і статус суддів» ВС 

визнано найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції [226].  

 Доволі цікавим був підхід законодавця, яким було регламентовано у ст. 

451 КПК питання допуску ВСС справи до провадження ВС [128]. З одного боку, 

ВС визнається найвищим судовим органом, а з іншого боку, закріплено на 

нормативному рівні залежність ВС від ВСС. Така ситуація видавалась певною 

мірою абсурдною. 

 Однак Законом «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 

лютого 2015 року № 192-VIII [220] було зроблено крок на шляху до закріплення 

самостійності за ВС (заява про перегляд судового рішення з підстав, 

передбачених п. 1-2 ч. 1 ст. 445 КПК, подається до ВС після перегляду судового 

рішення в касаційному порядку (ч. 1 ст. 446, ч. 1 ст. 449 КПК ), а з підстав, 

передбачених п. 4 ч. 1 ст. 445 КПК — безпосередньо до ВС (ч. 2 ст. 446 КПК)) 

[128]. 

 Законом «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 

2015 року № 192-VIII [220] за ВС закріплено наступні повноваження щодо 

перегляду судових рішень, що набрали законної сили з підстав: 1) неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, 

передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних 

правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень 

(крім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, 
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звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання); 2) неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, 

передбаченої КПК, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень; 3) 

невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо 

застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України; 4) 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні 

справи судом (пп. 1-4 ч. 1 ст. 445 КПК) [128]. 

У розумінні ВС під неоднаковим застосуванням одних і тих самих норм 

кримінального закону слід вважати різне, відмінне, несхоже тлумачення, 

розуміння точного змісту (суті) норми кримінального закону. Відповідно 

подібними суспільно небезпечними діяннями вважаються два і більше (не 

менше двох) різних, але схожих між собою суспільно небезпечних діянь, які 

мають спільні риси, ознаки (схожі за суб’єктним складом, об’єктивною 

стороною, формою вини, наслідками тощо)
 
[307, с. 49].   

 Зіставлення фактичних обставин оспореного та порівнюваного суспільно 

небезпечних діянь в обсязі, встановленому судами першої та апеляційної 

інстанцій, дає підстави ВС вважати, що за зовнішнім проявом вони чимось 

схожі між собою, проте відрізняються за об’єктивною та суб’єктивною 

сторонами цих діянь
 
[307, с. 49].  

Незважаючи на те, що у КПК вживається термін «висновки ВС», сам ВС 

частіше використовує поняття «правова позиція». Наприклад, «Верховний Суд 

України раніше неодноразово висловлював свою правову позицію з приводу 

правильного розуміння законодавчого визначення вимагання хабара ...»
 
[182]. 

До внесення змін Законом «Про забезпечення права на справедливий суд» 

від 12 лютого 2015 року № 192-VIII [220] одним із основних призначень судової 

практики ВС було висловлення правових позицій з питань неоднакового 

застосування норм кримінального закону. У більшості справ, наданих ВС на 

розгляд з підстав, передбачених пп. 1 ч. 1 ст. 445 КПК, неправильне 
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застосування кримінального закону частіше за все виявляється у: 1) 

неправильній кваліфікації діянь. Наприклад, у своїх постановах ВС формулює 

це наступним чином: «Висновок касаційного суду у рішенні, наданому для 

порівняння, відповідає зазначеній правовій позиції і водночас ілюструє 

неоднаковість у правозастосуванні. Оскільки оспорене рішення щодо ОСОБА_2 

в частині кваліфікації його дій за частиною третьою статті 364 КК, як 

встановив Верховний Суд України, є незаконним і суперечить сталій практиці 

застосування цієї норми, воно підлягає скасуванню. Скасування цього рішення і 

приведення його у відповідність до правової позиції Верховного Суду України, 

забезпечить однаковість у правозастосуванні»
 
[185]; «Зіставлення фактичних 

обставин суспільно небезпечних діянь, передбачених статтею 358 КК, за 

вчинення яких засуджено ОСОБА_17, з фактичними обставинами діянь, щодо 

яких висловлена правова позиція касаційного суду в наданому для порівняння 

рішенні, дають підстави стверджувати, що вони подібні за рядом ознак, 

характерних для цих складів злочинів. Водночас ці діяння отримали різну 

правову оцінку і були кваліфіковані відповідно за різними частинами статті 

358 КК в редакції Закону від 5 квітня 2001 року та від 7 квітня 2011 року»
 

[192]; «Предметом перегляду даної справи є неоднакова позиція суду касаційної 

інстанції щодо кримінальної відповідальності за службове підроблення, якщо 

воно спричинило тяжкі наслідки. Верховний Суд України неодноразово 

висловлював правову позицію щодо подібних кримінальних правовідносин, 

зокрема у постановах від 19 грудня 2011 року в справі № 5-18кс11 щодо 

ОСОБА_5, від 7 лютого 2012 року в справі № 5-31к12 щодо ОСОБА_6, від 21 

березня 2013 року в справі № 5-2кс13 щодо ОСОБА_7, від 20 червня 2013 року в 

справі № 5-18кс13 щодо ОСОБА_8. ...»
 

[184]; «...відмінність у 

правозастосуванні, що потягла ухвалення різних за змістом судових рішень, 

дає підстави Верховному Суду України розглянути заяву, вирішити питання 

щодо законності оспореного судового рішення і виробити правову позицію 

щодо того, яку норму закону про кримінальну відповідальність належить 
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застосовувати до наведених обставин справи, і зазначити ознаки відмінності 

між нормами закону про кримінальну відповідальність, передбаченими 

статтями 190 і 191 КК»
 

[193]; «Предметом перегляду даної справи є 

неоднакова правова позиція суду касаційної інстанції щодо кваліфікації 

послідовно вчинених альтернативних діянь, зазначених у диспозиції статті 307 

КК»
 
[189]. 

2) у питаннях чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та 

його зворотної дії — предметом перегляду ВС справи була неоднакова правова 

позиція суду касаційної інстанції щодо чинності закону про кримінальну 

відповідальність у часі та його зворотної дії
 
[181; 185]. 

Варто погодитись з П.П. Андрушком, який вважає, що правові позиції ВС, 

викладені у його рішенні, прийнятому за наслідками розгляду заяви про 

перегляд судового рішення з підстав, передбачених пп. 1 ч. 1 ст. 445 КПК, 

повинні визнаватись джерелами кримінального права
 
[9, с. 21]. 

Дослідження можливостей ВС тлумачити кримінальне законодавство, 

проведені М.І. Хавронюком, дозволили говорити про наявність ознак судового 

прецеденту у його рішеннях
 
[340]. 

В.І. Борисов цілком слушно підкреслив, що джерела, на основі яких 

формується зміст кримінально-правової норми, виходять за межі законодавства 

про кримінальну відповідальність. Зокрема, значне місце у зазначеному процесі 

належить рішенням ВС, прийнятим з підстав неоднакового застосування судом 

(судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про 

кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь (ст. 

445 КПК)
 
[15, с. 265]. 

Доповнивши пунктом 2 частину 1 ст. 445 КПК та закріпивши у КПК ст. 

458 під назвою «Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України», 

законодавець фактично визнав за ВС право постановляти рішення, які 

беззаперечно виступають формами кримінального права. Крім того, ч. 2 ст. 458 

КПК встановлено, що невиконання судових рішень тягне за собою 
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відповідальність, встановлену законом [128]. Згідно з положеннями КК, така 

відповідальність може наставати відповідно до ст. 382 КК [126]. 

Закріпивши у п. 3 ч. 1 ст. 445 КПК таку підставу перегляду судових 

рішень ВС, як невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції 

висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові ВС, 

законодавець ще раз наголосив на особливій ролі постанов ВС у забезпеченні 

однакового застосування і тлумачення кримінального закону. 

Слід зауважити, що ВС вже демонстрував у своїй практиці випадки 

невідповідності рішення касаційної інстанції правовим позиціям ВС. 

Наприклад, ВС встановив, що «У цій справі касаційний суд, на відміну від 

рішення у справі щодо ОСОБИ 1, усупереч положенням частини 2 статті 59 

КК України і зазначеній правовій позиції Верховного Суду України з цього 

питання призначив ОСОБА_1 додаткове покарання у виді конфіскації майна, 

що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень»
 
[190]. 

 У силу положень пп. 4 ч. 1 ст. 445 КПК ВС є єдиною судовою інстанцією, 

що уповноважена переглядати судові рішення на підставі встановлення 

міжнародною судовою інстанцією, юрисдикція якої визнана Україною (зокрема, 

і ЄСПЛ), порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи 

судом. 

 Фактично ВС, спираючись на обставини, викладені у рішенні ЄСПЛ, а 

також національне законодавство, встановлює наявність підстав для 

задоволення заяви особи, наприклад, про перегляд вироку суду першої інстанції 

та ухвали ВС
 
[187].  

 Безспірним є факт обов’язковості висновків ВС (правових позицій), 

висловлених з підстав, передбачених п. 1-2 ч. 1 ст. 445 КПК, однак не слід 

зневажати значенням правових позицій, що формуються ВС в силу п. 3-4 ч. 1 ст. 

445 КПК під час тлумачення положень кримінального закону. 

 Не зважаючи на доволі часті зміни у повноваженнях ВС, він продовжує 

впливати на процес забезпечення єдності судової практики, висловлюючи свої 
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правові позиції з підстав, передбачених ч. 1 ст. 445 КПК. 

 Таким чином, висновки (правові позиції) ВС є обов’язковими у випадках, 

передбачених у п. 1-2 ч. 1 ст. 445 КПК, а також повинні визнаватись такими у 

випадках, передбачених п. 3-4 ч. 1 ст. 445 КПК, оскільки правові позиції, 

висловлені під час розгляду певної категорії справ, здатні забезпечувати 

однакове застосування норм закону України про кримінальну відповідальність 

(зокрема, у питаннях правильної кваліфікації, чинності закону про кримінальну 

відповідальність у часі та його зворотної дії, визначення стадії вчинення 

злочину тощо). 

  

 1.3. Значення практики Європейського суду з прав людини для 

кримінального права України 

 

1.3.1. Правова природа практики Європейського суду з прав людини. 

Кримінально-правовий аспект дослідження обумовлений зростанням значення 

практики ЄСПЛ, що проявляється у закладенні нею основ розуміння 

кримінально-правових явищ. Особливої гостроти питання набуває у зв’язку з 

розходженням позицій щодо її природи. 

Щодо правової природи рішень (практики) ЄСПЛ думки вчених 

розділились — рішення (практику) ЄСПЛ називають: 1) судовим прецедентом, 

2) прецедентом тлумачення; 3) правотлумачним або правоконкретизаційним 

прецедентом. Вважаємо, що перш ніж запропонувати власне бачення 

досліджуваного питання, слід розкрити найбільш поширені підходи.   

Значна частина вітчизняних науковців дотримується позиції, що рішення 

ЄСПЛ носять прецедентний характер (Д.В. Кухнюк [132], Д.М. Супрун [309], 

В.К. Грищук
 

[51] тощо). Аналогічної думки дотримується і більшість 

зарубіжних вчених, вказуючи, що у багатьох країнах континентальної системи 

права зміни у бік використання прецедентів пов’язані саме з введенням ЄКПЛ 

[372]. 
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Суттєві зауваження з цього питання зробила Т.І. Дудаш. Вона 

підкреслила, що у більшості випадків вчені говорять не про прецедент у його 

класичному розумінні — рішення суду, яке містить норму чи принцип права і є 

обов’язковим як для цього суду, так і для нижчих судів, а про прецедент за 

змістом (рішення суду, що містить правові позиції, які становлять цінність для 

усіх суб’єктів суспільних відносин і є обов’язковими для самого суду, що його 

прийняв). Як аргумент на користь такого підходу вчена зазначає, що ЄСПЛ у 

англомовному варіанті називає свої правові позиції «прецедентним правом», а 

також, сам ЄСПЛ констатує наявність у своїх рішеннях таких елементів 

прецеденту: ratio decidendi («підстава для вирішення») та obiter dictum 

(«попутно сказаного»)
 
[61, с. 176-177]. 

Зазначається, що ratio decidendi є тією частиною рішення суду, в якій 

викладено норми права, на основі яких вирішувалась справа, або це можуть 

бути принципи права, або конкретна норма права або інша правова основа, на 

основі якої суд приймає рішення. Саме ця частина рішення і є обов’язковою для 

всіх наступних рішень судів при розгляді аналогічних справ [56]. 

Термін «obiter dictum» розкривається як зауваження суду, висловлені ним 

з питань, що не входять до предмета судового рішення, а «ratio decidendi» 

формує правову основу, має нормативний характер і повинен застосовуватись 

щодо всіх інших осіб (не тільки сторін у цій справі)
 
[56]. 

На жаль, ЄСПЛ не дає прямої і конкретної відповіді, що слід розуміти під 

«прецедентним правом ЄСПЛ». 

В.К. Грищук стверджує, що практика ЄСПЛ є прецедентним правом, 

оскільки його рішення наділені трьома важливими рисами: правило, що в ньому 

сформульоване, містить припис, що врегульовує певні суспільні відносини; має 

обов’язковий характер; офіційне опублікування судових рішень. Зокрема, 

вченим прецедент визначено як рішення ЄСПЛ у певній справі, в якому 

міститься вироблене на основі конкретизації правових норм про права людини 

правило поведінки, яке слугує достатньою підставою для прийняття ЄСПЛ 
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рішення у цій справі та є обов’язковим для вирішення майбутніх аналогічних 

справ як самим ЄСПЛ, так і іншими судами
 
[51, с. 68]. 

Ю.Ю. Попов також вживає стосовно рішень ЄСПЛ термін «прецедентна 

практика». При цьому він вказує на те, що таку практику складно віднести до 

усталеної судової практики за доктриною континентального прецеденту 

jurisprudence constante, оскільки практика ЄСПЛ не є практикою судів 

національної судової системи. Рішення ЄСПЛ слід розглядати як переконливий 

прецедент, який можна віднести як до англосаксонської, так і до романо-

германської правових сімей. Вказується, що національні суди беруть до уваги 

рішення ЄСПЛ, але вони не зобов’язані автоматично їх дотримуватись
 
[177, с. 

49-52]. 

Протилежну позицію займає Д.В. Кухнюк, який, досліджуючи правову 

природу судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права 

України, дійшов висновку, що рішення ЄСПЛ мають природу судового 

прецеденту як для ЄСПЛ, так і для національних судів України [132, с. 8-9]. 

Проте автор не виділяє таку обставину, як необхідність слідування своїй 

практиці судом для визнання її прецедентним правом. Відомо, що в 

англосаксонській правовій сім’ї прецедент визнається обов’язковим за умови 

дотримання принципу підкореності, згідно з яким суд зобов’язаний 

дотримуватись правила, що було встановлено ним у попередній справі. 

Вважаємо, що у контексті нашого дослідження це питання має 

принципове значення, оскільки у доктрині набула поширення позиція, згідно з 

якою «…ЄСПЛ юридично, взагалі, не зв’язаний власними попередніми 

рішеннями…»
 
[63, с. 19]. С.В. Шевчук підкреслює той факт, що «визнаючи 

формальну відсутність доктрини прецеденту, ЄСПЛ водночас послідовно 

дотримується своєї попередньої практики»
  
[359, с. 79]. 

Небажання ЄСПЛ відступати від своєї практики можна пояснити 

наступними обставинами, зокрема:  

1) інтересами «…правової визначеності, передбачуваності та рівності 
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перед правом»
 
[359, с. 79]. Це випливає і з завдань, поставлених перед ЄСПЛ, 

зокрема, не лише встановлювати порушення, але й попереджати про 

необхідність усунення такої ситуації та недопускати її в майбутньому
 
[335, с. 

13]. 

Т.М. Анакіна зазначила, що «у різних правових системах для судів є 

характерним слідувати своїм попереднім рішенням незалежно від формального 

визнання правила прецеденту. Це стосується не лише національного права 

держав-членів ЄС, а також є слушним у праві ЄС. Обов’язок судів враховувати 

свої попередні рішення притаманний здійсненню правосуддя, а саме випливає з 

таких характеристик цього явища, як: недискримінаційне ставлення, 

одностайність, правова визначеність, правова передбачуваність і послідовність 

(наступність). Важливим також стає принцип юридичної (процесуальної) 

економії, від якого залежать строки вирішення справ і затрати при цьому. Саме 

ці принципи суттєво впливають на можливість будь-якої системи мати 

прецедентний характер» [5, с. 8-9]; 

2) «...інтересами правової стабільності і упорядкованого розвитку судової 

практики з реалізації ЄКПЛ», що, на думку В.Г. Буткевича, випливає з Правила 

51 Параграфу 1 Регламенту ЄСПЛ. Однак не виключається можливість не 

дотримуватись попередньої практики у випадках, коли ЄСПЛ безсумнівно 

переконаний у правильності своїх дій. Вчений наводить приклад, що такі 

ситуації можуть обумовлюватись соціальними змінами у суспільстві та 

необхідністю збереження відповідності ЄКПЛ обставинам, що склалися
 
[22, с. 

81]. З цього приводу В.А. Туманов наголошує, що у випадку, коли кінцевий 

висновок ЄСПЛ у конкретній справі відрізняється від судової практики, яка 

склалася раніше, то ЄСПЛ завжди вказує причини і наводить аргументи, які 

обґрунтовують зміну його позиції [317, с. 107]. Знову ж таки акцентується увага 

на тому, що ЄСПЛ цінує стабільність і наступність своєї судової практики
 
. 

За словами Б.А. Акифі, новації у практиці ЄСПЛ пов’язані із змінами 

самих обставин справи, тобто, «якщо змінюються обставини, мають 
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змінюватись і тлумачення, інакше ЄКПЛ перестає виконувати свою 

найголовнішу функцію — розв’язання поточних та перспективних суспільних 

проблем». Прийняття додаткових Протоколів забезпечує пристосування 

конвенційної системи до нових умов, однак цей процес є досить тривалим і не 

вирішує всіх проблем. Тому метод еволюційного тлумачення дозволяє більш 

ефективно вирішити усі нагальні питання [1, с. 293-293]; 

3) основними характеристиками — зрозумілістю та виконанням такими 

рішеннями виховної функції. Ж.-П. Коста наголосив на тій обставині, що, 

приймаючи рішення проти конкретної країни, досить часто одна і та ж 

проблема може виникати у правовій системі іншої держави. Отже, щоб рішення 

могли бути застосовані і стосувалися всіх, вони повинні бути зрозумілими і 

послідовними. Крім того, хоча ЄСПЛ і керується єдиними принципами у своїй 

діяльності, проте він не працює ізольовано і при розгляді конкретних справ 

враховує усі обставини справи, а тому за цих умов рішення можуть відрізнятися 

за змістом 
 
[103, с. 14]. 

Отже, можливість ЄСПЛ реагувати на об’єктивні процеси розвитку 

суспільства та передбачати у своїй практиці вирішення питань на перспективу, 

підкреслює унікальність як цієї судової інстанції, так і результатів її діяльності 

(практики) і свідчить про широкі можливості використання ЄСПЛ розсуду у 

тлумаченні та застосуванні норм ЄКПЛ. 

Провівши порівняльно-правове дослідження місця судового прецеденту у 

різних правових системах, Т.М. Анакіна вказала, що в межах кожної правової 

системи держав-членів ЄС (англосаксонської, романо-германської та 

скандинавської) склалося власне уявлення про сутність судового прецеденту та 

його роль у регулюванні суспільних відносин через історичні, національні, 

державно-правові та інші причини. Проте «значення прецеденту як джерела 

права в цих країнах характеризується спільною рисою: судовий прецедент має 

переважно переконливу силу» [5, с. 8-9]. Враховуючи особливості 

національного кримінального права, автономне застосування практики ЄСПЛ 
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правозастосувачами, виключається.  

Деякі вчені надають прецедентам ЄСПЛ допоміжний характер і 

розглядають їх як джерело тлумачення прав і свобод, закріплених у ЄКПЛ, а не 

як джерело права у розумінні країн англосаксонської системи права [60, с. 351]. 

Ґрунтовно дослідив це питання В.П. Кононенко. Вчений дійшов висновку, 

що рішення ЄСПЛ є прецедентами тлумачення ЄКПЛ і одночасно є джерелами 

її тлумачення. За словами науковця, ЄСПЛ «у своїй практиці дотримується не 

самого прецеденту як такого, а ставить правові запитання й відповідає на них у 

процесі тлумаченням Конвенції 1950 р. Результати такої діяльності вже не 

оспорюються, вони існують об’єктивно й переходять на якісно вищий рівень, 

стаючи правовими позиціями, на які Суд посилається в наступних своїх 

рішеннях, називаючи їх прецедентами»
 
[100, с. 15-16].   

Зокрема, положення ч. 1 ст. 32 ЄКПЛ дозволяє групі науковців розглядати 

рішення ЄСПЛ як правотлумачний або правозастосовчий акт. Так, І.М. Ільченко 

говорить про рішення ЄСПЛ як про «тінь» інтерпретованої статті ЄКПЛ та такі, 

що нерозривно пов’язані з нею
 
[81, с. 147]. Окреслена ситуація свідчить про 

необґрунтованість вживання стосовно рішень ЄСПЛ терміну «судовий прецедент» 

у його класичному розумінні (з позицій англосаксонської  правової сім’ї).  

Це підтверджується і доводами К.В. Андріанова. Вчений вказує, що ЄСПЛ є 

міжнародним органом, неуповноваженим здійснювати оцінку юридичної сили 

актів національних правозастосовчих органів; не є апеляційною інстанцією 

відносно національних органів влади та не може скасовувати їх рішення; 

слідування ЄСПЛ своєї практики зумовлено необхідністю визначення 

європейських стандартів у конкретній сфері суспільних відносин, що охоплюється 

ЄКПЛ
 
[6, с. 7]. 

Положення ч. 1 ст. 32 ЄКПЛ сформульовані таким чином, що не дозволяють 

однозначно говорити про можливість ЄСПЛ створювати нові норми. Особливої 

актуальності це питання набуває у контексті кримінального права, оскільки від 

його вирішення залежить відповідь на питання: чи варто говорити про 
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декодифікацію кримінального законодавства у зв’язку з ідеєю використання 

прецедентного права у кримінальному судочинстві, щодо якої застерігає В.М. 

Попович [2, с. 91]. 

Дослідження у цій сфері дозволили Ю.Б. Хім’яку дійти висновків, що 

ЄСПЛ у конкретній справі тлумачить норми ЄКПЛ і створює особливу норму – 

норму тлумачення. Зокрема, така норма містить у собі «правову позицію» 

ЄСПЛ з приводу розуміння конвенційних норм, які сформульовані в ЄКПЛ у 

загальному вигляді і їх повний зміст розкривається у практиці ЄСПЛ [348, с. 59-

60]. Подібна позиція була висловлена і В.А. Тумановим. Суть її зводиться до 

того, що правові позиції можуть бути вироблені ЄСПЛ шляхом як тлумачення 

понять і норм ЄКПЛ, так і автономної творчості, яка походить з цілей ЄКПЛ і 

змісту її керівних принципів і норм
 
[317, с. 107].  

У свою чергу В.А. Туманов наголошує, що неоднозначність авторів щодо 

правової природи рішень ЄСПЛ взагалі не має принципового значення
 
[317, с. 

104-105]. Однак повністю поділяти таку позицію ми не можемо, оскільки від 

вирішення цього питання залежить розуміння можливих шляхів впровадження та 

визначення ролі і місця  практики ЄСПЛ у кримінальному праві України. 

Погодитись з вченим можна лише у частині того, що так зване «право 

ЄСПЛ» є чимось проміжним між прецедентним правом у його традиційному 

розумінні і континентальної судової практики (визначеної, усталеної, однорідної, 

послідовної позиції судів у  питаннях правозастосовчої діяльності)
 
[317, с. 104-

105].  

Дійсно, розглядаючи практику ЄСПЛ, доцільніше говорити про 

прецедентне право у дещо модифікованому вигляді. ЄСПЛ, з одного боку, будучи 

обмеженим рамками ЄКПЛ, а з іншого — наділений широкими можливостями 

суддівського розсуду, у процесі вирішення справи може тлумачити 

(конкретизувати, деталізувати) положення ЄКПЛ таким чином, що вони 

набувають нового розуміння (значення), відображаються у рішеннях ЄСПЛ у 

вигляді правових позицій, та які у подальшому враховуються ЄСПЛ у його 
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діяльності при вирішенні аналогічних справ (відступ від них, як ми з’ясували 

раніше, допустимий, але вимагає обґрунтування). 

У зв’язку зі здатністю ЄСПЛ наповнювати норми ЄКПЛ новим змістом, 

вплив на правозастосовчий процес норм законодавства про кримінальну 

відповідальність України та розвиток кримінального права, є неминучим. Зокрема, 

проявляється це у питаннях: підходів до кваліфікації діянь, призначення 

покарання, розкриття оціночних понять, вирішенні спірних питань, застосуванні 

заходів кримінально-правового впливу, встановлення відповідності кримінального 

закону принципам міжнародного права  тощо. 

Часто у доктрині поряд із поняттям «правові позиції» можна зустріти і 

термін «правоположення» — нові і деталізовані приписи загального характеру, що 

створюються судом і характеризуються усталеним змістом, можуть розглядатись у 

якості окремого елементу правового регулювання, і є результатом конкретизації 

судом норм законів та нормативно-правових актів
 
[136, с. 186-187]. 

У доктрині питання щодо співвідношення вказаних понять вирішується 

наступним чином. На переконання Б.В. Малишева, роз’яснення судів, отримані у 

результаті узагальнення практики, слід відносити до правоположень, а 

прецедентною нормою має вважатись основа рішення у конкретному спорі. Автор 

дійшов висновку про те, що обов’язковість роз’яснень для нижчих судових 

інстанцій є недостатньою для того, щоб говорити про їх прецедентний характер 
 

[136, с. 194-195]. 

Зокрема, в якості основних критеріїв розмежування зазначених понять 

пропонують використовувати мету та зміст судової діяльності, а також характер 

нормативності. Виходячи із наведеного, правоположення розглядаються як 

результат правотворчої діяльності, що призводить до виникнення якісно нового 

правила у регулюванні правових відносин, а правова позиція визначається як 

результат інтерпретаційної діяльності суду, що роз’яснює вже існуючі норми і не 

призводить до виникнення нових правил [79, с. 168]. 
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У контексті дослідження правової природи рішень ЄСПЛ більш 

прийнятною є позиція Т.І. Дудаш, яка, розглядаючи поняття «правові позиції» та 

«правоположення» крізь призму рішень ЄСПЛ, вказала, що вони збігаються за 

змістом, а тому немає сенсу їх розмежовувати. Вчена зазначила, що у рішеннях 

ЄСПЛ його правові позиції повторюються в аналогічних справах, а тому стають 

правоположеннями при вирішенні аналогічних справ. Підкреслюється, що 

«правові позиції», «правоположення» та ratio decidendi не є правовою нормою 

чи принципом права, а швидше виступають «мотиваційним аргументом ЄСПЛ 

при вирішенні питання про наявність чи відсутність порушення тієї чи іншої 

норми ЄКПЛ»
 
[61, с. 177-178]. 

Варто наголосити, що поняття «правові позиції» є для України відносно 

новим, не знайшло свого нормативного закріплення у законодавстві України, 

але водночас активно використовується у доктрині. Зокрема, С.С. Зміївська, 

розглядаючи правові позиції як вияв правотлумачної функції судової практики 

(які, на її думку, за своєю природою є прецедентом тлумачення), визначила, що 

їх роль полягає у: а) конкретизації, деталізації норми права, усуненні прогалин 

у законодавстві; б) можливості за їх допомогою пристосувати норму права до 

суспільних умов, що змінилися, модернізувати її зміст у ситуації, коли 

законодавець не має змоги цього зробити; в) можливості передбачити процес 

правозастосування і забезпеченні єдності судової практики як найважливішого 

різновиду практики юридичної; г) можуть виступати у якості етапу формування 

норми права [79, с. 171]. Вважаємо, що вчена ґрунтовно дослідила всі можливі 

варіанти значення правових позицій і ми не можемо не погодитись з нею. 

Цей термін доволі часто вживається як КС, так і ВС. Під «правовою 

позицією» КС розуміють принцип вирішення однорідних справ, який 

відтворюється у мотивувальній частині його рішення
 
[179] (правові позиції у 

рішенні КС можуть міститися як в мотивувальній, так і в резолютивній 

частині). 

Г.А. Карелова визначає правову позицію КС як відносно самостійну 
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характеристику окремого нормативного положення, якою вноситься  

визначеність у його правовий зміст та яка є обов’язковою в межах правової 

системи України. Вчена також не розмежовує поняття «правові позиції» та 

«правоположення», наголошуючи на тому, що за юридичною природою правові 

позиції КС є правоположеннями, тобто, особливими елементами змісту права, 

які системно пов’язані з відповідними нормативними положеннями і надають 

останнім правову визначеність
 
[86, с. 11]. 

Слід погодитись, що правові позиції КС є не «звичайними» судовими 

прецедентами, а прецедентами тлумачення, що виступають зразками 

інтерпретації відповідних положень законодавства та є обов’язковими при 

вирішенні всіх аналогічних справ [69, с. 188]. За словами С.В. Шевчука, поява 

терміну «правова позиція» у конституційному судочинстві пов’язана з 

необхідністю науково-практичного обґрунтування «явища «розширеного» 

(правотворчого) тлумачення конституційних норм при наданні обґрунтування 

рішення, що нагадує ratio decidendi, яке вживається при характеристиці дії 

судового прецеденту в країнах англосаксонської системи права» [360]. 

І.П. Домбровський, В.О. Гергелійник звертають увагу на специфічність 

актів КС, які є актами тлумачення в будь-якій своїй формі, тобто, навіть у 

випадках правозастосування тлумачення міститься в змісті акту. Передумовами 

для тлумачення КС правової норми або правового принципу є те, що вони 

сформульовані у загальному вигляді і потребують конкретизації для подальшого 

застосування. Такі конкретні правові положення, отримані в процесі діяльності   

органу конституційної юрисдикції (у межах компетенції і відповідно до 

законодавчо визначеної процедури), повинні визнаватися правовими позиціями 

та якими зобов’язані керуватися всі суб’єкти правових відносин України
 
[59, с. 

140-146]. Дещо подібною є діяльність і ЄСПЛ. Зокрема, це зумовлено тим, що 

переважна більшість норм ЄКПЛ є оціночними (або ж їх формулювання носить 

загальний характер) і для того, щоб зрозуміти їх зміст, слід звернутись до 

практики ЄСПЛ, в якій розкривається зміст таких норм. 
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Таким чином, незважаючи на подібність правових позицій ЄСПЛ та КС, 

слід мати на увазі такі основні відмінності — форму їх викладення (вираження) 

та місце у структурі рішення: правові позиції КС можуть бути трох видів, а 

правові позиції ЄСПЛ лише одного виду — тлумачення відповідних норм 

ЄКПЛ; правові позиції КС можуть міститись у резолютивній та мотивувальній 

частинах його рішення, а правові позиції ЄСПЛ — у мотивувальній частині 

рішення
 
[9, с. 18]. 

Російський вчений А.Б. Дідікін дійшов висновку у своїх дослідженнях, 

що судове рішення (прецедент) є лише формою, у якій містяться норми і 

принципи, що становлять собою ratio decidendi (суть правового рішення). 

Відносно розуміння правових позицій ЄСПЛ, то науковець прирівнює їх до ratio 

decidendi. Тобто, вони є основою судового рішення, яке має прецедентний 

характер, обумовлений тим, що у ньому висловлені позиції ЄСПЛ у конкретних  

справах з питань, які випливають зі змісту ЄКПЛ. Отже, констатується той 

факт, що джерелом (формою) правових позицій ЄСПЛ завжди виступатиме 

рішення ЄСПЛ (прецедент) [56]. Підтвердженням цієї тези є думка про те, що 

правові позиції є правовими інструментаріями, і на відміну від прецедентів, за 

їх допомогою не вирішується справа по суті. Однак вплив правових позицій на 

вирішення справ має суттєве значення
 
[317, с. 107]. 

Аналогічної позиції дотримується П.П. Андрушко. Досліджуючи питання 

джерел кримінального права, він говорить, що до них мають відноситись не 

акти (документи), в яких викладено (містяться) обов’язкові для застосування 

кримінального закону правові позиції відповідних органів у вигляді 

нормативних (правових) приписів або правових позицій (ЄСПЛ, КС та ВС), а 

відповідні правові позиції. Зазначені акти (документи), що містять правові 

позиції, є матеріальними носіями, на яких зафіксована інформація щодо 

правової оцінки (розуміння) відповідним органом певних обставин або 

правових феноменів
 
[8, с. 17]. 

В.А. Туманов вказує, що у найбільш загальному вигляді сутність правових 
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позицій, висловлених ЄСПЛ, можна розкрити за допомогою таких 

характеристик: 1) вони являють собою завуальовані установки, які склалися у 

правозастосовчій практиці та до яких звертаються при розгляді конкретних 

справ; 2) підтверджені неодноразовим застосуванням тлумачення правових 

позицій і норм, критерії, вироблені практикою для розгляду конкретних 

категорій справ тощо. За словами вченого, у більшості випадків сам ЄСПЛ не 

вживає у своїх рішеннях формулювання «правові позиції», а частіше акцентує 

увагу на них за допомогою висловлювань «Суд нагадує, що він завжди...», «У 

практиці, що склалася, Суд...» тощо
 
[317, с. 107].  

Як зазначає Т.І. Дудаш, особливе значення правових позицій у науці та 

практиці обумовлено тим, що в одному рішенні може бути кілька правових 

позицій, а ситуація може досліджуватись на предмет порушення кількох статей 

ЄКПЛ. У той час як аналогічної справи стосуватиметься лише частина 

попереднього рішення і лише деякі правові позиції
 
[61, с. 117]. 

Розглянувши різні позиції щодо рішень (практики) ЄСПЛ, вважаємо, що 

кожна з них не є взаємовиключною, а розкриває різні аспекти досліджуваного 

явища. За спостереженнями В.А. Капустинського, у Раді Європи створений і 

функціонує самостійний інститут прецедентного права
 
[85, с. 12-13]. Тому, 

використовуючи поняття «прецедент», «прецедентна практика», слід пам’ятати, 

що вони є умовними по відношенню до практики ЄСПЛ. На нашу думку, 

керуючись положеннями ст. 32 ЄКПЛ, рішення (практика) ЄСПЛ є нічим 

іншим, як прецедентами тлумачення. 

 

1.3.2. Роль і місце Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини у кримінальному 

праві України. Не зважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених 

дослідженню практики ЄСПЛ, багато питань як теоретичних (стосовно 

визнання практики ЄСПЛ джерелом (формою) кримінального права), так і 

практичних (щодо врахування національними судами при розгляді конкретних 
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кримінальних справ норм ЄКПЛ як одного з міжнародних договорів України та 

практики (правових позицій) ЄСПЛ) потребує подальшого вивчення.  

ЄКПЛ відіграє надзвичайно велике значення для створення та 

функціонування дієвої системи захисту прав людини, що забезпечується за 

допомогою справедливого судового розгляду, а також покликана гарантувати 

повагу держав до фундаментальних прав людини. Однак здійснення та 

реалізація проголошених ЄКПЛ прав залежить, у першу чергу, від 

національного права та внутрішньодержавних засобів захисту таких прав. 

Національна система гарантій повинна бути організована таким чином, щоб 

мінімізувати або ж унеможливити випадки порушення прав і свобод людини. 

Г.О. Христова переконує, що «... у сучасному праві поступово формується 

узгоджене розуміння зобов’язань держави у сфері прав людини. Це має 

принципово важливе значення для вдосконалення механізму їх виконання, адже 

держави мають гарантувати права людини у межах національної правової 

системи відповідно до своїх міжнародних зобов’язань, хоча за ними й 

визнається певна «свобода розсуду» (margin of appreciation) при обранні засобів 

такої діяльності»
 
[354, с. 33-34]. 

Говорячи про конвенційну систему, Ж.-П. Коста зазначив, що в її основі 

лежить принцип субсидіарності, згідно з яким обов’язок забезпечення 

закріплених у ЄКПЛ прав покладено насамперед на органи договірних держав, 

а не на сам ЄСПЛ
 
[103, с. 14]. 

Подібної точки зору дотримується і С.В. Шевчук, коли говорить про 

обов’язковість практики ЄСПЛ для України. Аргументація вченого зводиться до 

того, що ЄСПЛ наділений найвищою юрисдикцією з питань тлумачення і 

застосування ЄКПЛ, що підкріплено і ч. 4 ст. 55 Конституції. Однак діяльність 

ЄСПЛ визнається додатковою або субсидіарною, тому саме національні органи, 

для яких рішення ЄСПЛ є остаточними, повинні виконувати головну функцію 

щодо захисту прав і свобод людини
 
[143, с. 78]. 

У світлі зазначеного вимагає з’ясування суть принципу субсидіарності, на 
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якому базується вся конвенційна система. Зокрема, принцип субсидіарності 

передбачає, що ЄСПЛ не здійснює прямого втручання у процес вирішення 

конкретної справи національним судом, тобто, не виконує функції «найвищої 

інстанції». Як виняток, ЄСПЛ може втрутитись лише у випадку системного і 

грубого порушення на національному рівні
 
[359, с. 91]. 

Окрім принципу субсидіарності, вимагається забезпечення постулату 

«ефективності прав», адже «Конвенція покликана гарантувати права, які є 

практичними та ефективними, а не теоретичними та ілюзорними»
 
[103, с. 14]. 

У зв’язку з тим, що ЄКПЛ не передбачає будь-якого конкретного шляху 

застосування її норм, обсяги введення ЄКПЛ в дію через національне право 

мають суттєві відмінності у різних країнах Європи
 
[81, с. 145-147]. 

В одних країнах правова традиція схиляється до застосування підходу 

«монізму», в основі якого закладено прагнення звести до мінімуму відмінності 

між національним і міжнародним правом, та передбачає пряме «вживлення», 

інкорпорування ЄКПЛ в національне право. В інших країнах традиція віддає 

перевагу «дуалізму», який проводить чітке розмежування національного і 

міжнародного права, де ЄКПЛ функціонує як самостійний акт
 
[81, с. 145-147]. 

Більшістю держав-членів впровадження ЄКПЛ у своє 

внутрішньодержавне право відбулось за допомогою відповідних законів про 

договори. Наприклад, в Австрії положенням ЄКПЛ надано статус 

конституційних норм. Як відмічає М. Гердеген, Велика Британія наблизилась до 

імплементації ЄКПЛ у систему внутрішньодержавного права шляхом 

прийняття «Закону про права людини» у 1999 році. Зазначеним Законом 

закріплена вимога стосовно того, що внутрішньодержавні законодавчі акти слід 

тлумачити і застосовувати у якогомога більшій відповідності до положень 

ЄКПЛ. Слід звернути увагу на певні особливості у випадку констатації вищим 

судом факту несумісності парламентського закону і положень ЄКПЛ, за таких 

обставин висновок про невідповідність парламентського закону положенням 

ЄКПЛ не впливає на чинність такого закону
 
[47, с. 63]. 
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Варто нагадати, що лише в Україні є спеціальний Закон «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
 
[212], 

який визначає порядок виконання та врахування в правозастосовчій практиці 

судами та іншими правозастосовчими органами ЄКПЛ та практики ЄСПЛ. 

Статтями 27, 46 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 

закріплено, що держави не можуть відмовитись від дотримання міжнародного 

договору на тій підставі, що він суперечить національному праву [44]. 

Необхідність врахування положень ЄКПЛ та практики (правових позицій) 

ЄСПЛ (зокрема, у кримінальному праві України) прямо випливає з норм 

чинного законодавства України.  

Статтею 9 Конституції
 
[101] та ч. 1 ст. 19 Закону «Про міжнародні 

договори України» передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана ВР, є частиною національного законодавства 

України. При цьому у ч. 1 ст. 19 цього Закону зазначено, що такі договори 

застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства України, а у ч. 2 ст. 19 визначено, що, якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору 

[224]. 

У ч. 1 ст. 3 КК України передбачено, що законодавство України про 

кримінальну відповідальність становить КК, який ґрунтується на Конституції та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, а у ч. 5 ст. 3, що 

закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати 

положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на 

обов’язковість яких надано ВР України [126]. 

Слід погодитись, що визнаний ЄСПЛ підхід, згідно з яким ЄКПЛ 

накладає на держави-учасниці не лише негативні, а й позитивні зобов’язання 

щодо забезпечення ефективної реалізації прав людини, має обов’язково 
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враховуватися при тлумаченні та застосуванні положень про права людини на 

національному рівні
 
[108, с. 171]. 

За словами М.М. Антонович, Україна, визнавши ЄКПЛ поряд з іншими 

міжнародними договорами, що пройшли ратифікацію шляхом прийняття 

відповідних законів, частиною національного законодавства, обрала шлях таких 

країн, як: Франції (зокрема, ст. 55 Конституції Франції передбачає проміжне 

положення Конвенції між Конституцією та законами); Кіпру (ч. 3 ст. 169 

Конституції Кіпру, 1960 року), Греції (ч. 1 ст. 28 Конституції Греції, 1975 року), 

Іспанії (ч. 1 ст. 96 Конституції Іспанії, 1978 року) та деяких інших держав
 
[11, с. 

324]. 

Враховуючи наведене, очевидно, що норми ЄКПЛ підлягають 

застосуванню судами України у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства, і мають перевагу над національним 

законодавством. 

Однак вимагають уточнення деякі моменти. Зокрема, ч. 2 ст. 9 

Конституції закріплено положення, згідно з яким укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції [101]. 

Вказана норма кореспондує до ч. 1 ст. 151 Конституції, де зазначено, що 

КС за зверненням Президента України або КМ дає висновки про відповідність 

Конституції чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних 

договорів, що вносяться до ВР для надання згоди на їх обов’язковість. Згідно з 

ч. 2 ст. 152 Конституції закони, інші правові акти або їх окремі положення, що 

визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КС рішення 

про їх неконституційність [101]. 

Таким чином, хоча в Україні і визнається примат міжнародного договору, 

проте ратифіковані належним чином Україною міжнародні договори не можуть 

суперечити Конституції. А тому, вирішуючи питання співвідношення ЄКПЛ і 

Конституції, варто вказати на те, що ЄКПЛ має вищу юридичну силу, ніж закон, 
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і включена у внутрішнє законодавство. Однак ЄКПЛ не може змінювати 

Конституцію або діяти всупереч з нею, оскільки останній має надаватись 

пріоритет.  

Підтвердженням цьому є позиція деяких науковців (В.М. Кампо, М.В. 

Савчин, Н.М. Сергієнко), які говорять, що при співвідношенні конституційних і 

конвенційних положень необхідно виходити із засад верховенства Конституції 

та обов’язку України добросовісного виконання міжнародних договорів [83, с. 

195]. У зв’язку із цим пропонуємо ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» викласти у новій 

редакції (див. Висновки до Розділу 1). Необхідність нової редакції зазначеної 

статті підтримали 56 % респондентів (див. Додаток Г). 

Не менш важливою є необхідність з’ясування співвідношення ЄКПЛ як 

міжнародного договору і положень КК. Оскільки у своїх рішеннях ЄСПЛ 

розкриває (наповнює) зміст положень ЄКПЛ, то правові позиції, висловлені у 

рішеннях ЄСПЛ, стають складовою ЄКПЛ. За таких умов не виключаються 

ситуації, коли між правовими позиціями ЄСПЛ та положеннями КК можуть 

виникнути суперечності. Зокрема, чи можливою є ситуація прямого 

використання національними органами правових позицій ЄСПЛ, які суперечать 

законодавству про кримінальному відповідальність, оскільки, як відомо, 

статтею 46 ЄКПЛ встановлено обов’язковість виконання державами, які 

ратифікували ЄКПЛ, остаточних рішень ЄСПЛ в будь-яких справах, у яких 

вони є сторонами, а статтею 17 Закону законодавцем закріплено, що суди 

застосовують при розгляді справ ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права. 

У теорії кримінального права України існує поділ положень міжнародних 

договорів на: самовиконувані і несамовиконувані. До самовиконуваних 

належать положення: а) щодо основоположних принципів кримінального права; 

б) щодо принципів дії кримінального закону в часі (зокрема, зворотної дії 

кримінального закону в часі); в) щодо імунітетів для певних категорій осіб 

(зокрема, дипломатичних та консульських); г) щодо процедури екстрадиції, 
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передачі кримінального провадження чи засуджених осіб, нагляду за умовно 

засудженими та умовно звільненими правопорушниками; д) стосовно 

юрисдикції держав-учасниць щодо злочинів певних видів. 

Несамовиконуваними визнаються положення міжнародних договорів: а) що 

містять характеристику суспільно небезпечних проявів поведінки; б) щодо 

певних обтяжуючих обставин; в) щодо караності відповідних злочинних діянь; 

г) щодо інших аспектів кримінальної відповідальності за відповідні злочинні 

діяння (наприклад, строків давності). У ст. 92 Конституції України закладені 

застереження у частині того, що певні сфери суспільного життя 

врегульовуються виключно законами України (зокрема, це стосується 

визначення діянь, які є злочинами та встановлення відповідальності за них), і 

цей факт автоматично перетворює положення міжнародних договорів з таких 

питань в несамовиконувані
 
[12, с. 8-9]. 

Позиція М.І. Бакай полягає у тому, що «положення міжнародних 

договорів кримінально-правового характеру є самовиконуваними, якщо вони 

сформульовані як такі в самому міжнародному договорі та можуть 

безпосередньо застосовуватись у національній правовій системі України з 

огляду на конституційні та галузеві (кримінально-правові) засади імплементації 

положень міжнародних договорів. При цьому в таких випадках міжнародний 

договір виступає джерелом кримінального права України, який відповідно до ч. 

2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» має вищу 

юридичну силу, аніж кримінальний закон. В усіх інших випадках положення 

міжнародних договорів кримінально-правового характеру є 

несамовиконуваними та потребують внесення змін до кримінального закону 

України. Саме такі випадки й охоплюються поняттям «імплементація положень 

міжнародних договорів у кримінальне законодавство України»
 
[12, с. 10].     

Отже, загалом правові позиції, висловлені у рішеннях ЄСПЛ, є 

обов’язковими для врахування. Однак у випадку, коли такі правові позиції не 

відповідають положенням законодавства про кримінальну відповідальність (у 
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частині визнання певного діяння як злочину, його караності, передбачення у 

національному законодавстві певних обтяжуючих обставин тощо), то їх слід 

розглядати як несамовиконувані: вони не можуть використовуватись 

правозастосовчими органами без відповідної процедури імплементації в 

національне законодавство про кримінальну відповідальність. 

Статтею 2 Закону «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» закріплено, що рішення ЄСПЛ є 

обов’язковими для виконання Україною відповідно до статті 46 ЄКПЛ. У 

розумінні абз. 6 ч. 1 ст. 1 цього Закону рішення – це: а) остаточне рішення 

ЄСПЛ у справі проти України, яким визнано порушення ЄКПЛ; б) остаточне 

рішення ЄСПЛ щодо справедливої сатисфакції у справі проти України; в) 

рішення ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справі проти України [212]. 

Стаття 17 цього ж Закону містить положення, згідно з яким суди 

зобов’язані застосовувати ЄСПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права. 

Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 1, практика Суду – це «практика Європейського 

суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини» [212].  

Загальне формулювання зазначених вище статей породжує неоднозначне 

трактування їх змісту науковцями. Зокрема, у питаннях, що стосуються 

визначення, яку практику ЄСПЛ слід визнавати джерелом права в Україні: лише 

рішення, постановлені проти України чи взагалі всю практику ЄСПЛ. 

Слушно зазначає П.П. Андрушко, що у ст. 17 Закону «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та у 

Законі від 17 липня 1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року», Першого протоколу та протоколів 

№ 2, 4, 7 та 11 до ЄКПЛ не зроблено застережень, що судами України практика 

ЄСПЛ застосовується як джерело права лише у справах проти України. Тому 

слід вважати, що суди України при розгляді конкретних кримінальних справ, за 

наявності відповідних підстав, мають застосовувати як джерело права практику 

ЄСПЛ взагалі, тобто і положення його рішень у справах проти інших держав, 
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які ратифікували ЄКПЛ
 
[154, с. 21-22].  

Аналогічно і в ст. 18 Закону, якою визначено порядок посилання на ЄКПЛ 

та практику ЄСПЛ жодного застереження, що слід посилатись лише на 

практику ЄСПЛ проти України немає. Зокрема, ч. 5 ст. 18 закріплено, що у разі 

виявлення мовної розбіжності між оригінальними текстами та/або в разі 

потреби мовного тлумачення оригінального тексту використовується відповідна 

практика ЄСПЛ [212].  

Слід підтримати і Ю.Є. Зайцева, який стверджує, що «не витримують 

критики абсурдні за своєю суттю твердження про те, що українські суди мають 

застосовувати практику Європейського суду лише у справах щодо України». 

Вчений вказує на те, що такий підхід суперечить і вимогам національного 

законодавства, а саме ст. 19 Закону «Про виконання рішень та застосування 

практики  Європейського суду з прав людини»
 
[74, с. 7-8].  

Незаперечною є думка німецького вченого М. Гердегена, що тлумачення 

ЄКПЛ, яке здійснює ЄСПЛ, носить самостійний та незалежний від 

розбіжностей у національних термінологіях характер
 
[47, с. 40].  

Дійсно, некоректно говорити, що рішення, прийняті ЄСПЛ, стосуються 

лише держави-відповідача, оскільки ЄКПЛ має універсальний характер, містить 

єдині положення для всіх держав-учасниць незалежно від того, до якої правової 

системи вони належать. Головним призначенням ЄКПЛ є прагнення до 

вироблення єдиної політики у сфері захисту прав людини, їх непорушності.  

Універсальність результатів діяльності ЄСПЛ для кожної з держав-

учасниць ЄКПЛ обумовлена наступним: 1) компетенція ЄСПЛ стосовно 

національного правопорядку держав-учасниць суттєво обмежена, проте це не 

повинно розцінюватись як пасивна роль ЄСПЛ відносно її правових інститутів і 

діяльності її правозастосовчих органів. Саме у процесі розгляду конкретних 

справ ЄСПЛ наділений можливістю оцінки як перших, так і (особливо) других, 

однак, виявивши під час розгляду справи у рішенні національного суду 

порушення положень ЄКПЛ, ЄСПЛ скасувати його не вправі (В.А. Туманов)
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[317, с. 49-50]; 2) водночас звертається увага на практичну неможливість 

невиконання згаданих рішень з огляду на негативні для держави політичні 

наслідки такого кроку. За словами М.Б. Рісного, очевидною є загроза серйозного 

втручання у суверенітет держав-учасниць, але таке втручання не слід 

розглядати як порушенням юридичних норм, оскільки носієм суверенітету 

попередньо було висловлено згоду на добровільне виконання рішень ЄСПЛ
 

[234, с. 147]. 

Слід підтримати позицію російської вченої Т.М. Нешатаєвої, що 

суверенітет держави обмежений загальними принципами права, відмова від 

дотримання ЄКПЛ у сфері захисту прав людини є неефективною, зокрема, 

права людини конкретизуються у тій формі, в якій їх виявляє судове тлумачення 

міжнародного органу і необхідний лише час, щоб судовий звичай став 

загальним
 
[158, с. 52]. 

А.С. Смбатян, розглядаючи критерії ефективності органів міжнародного 

правосуддя, на прикладі ЄСПЛ, вказав, що національні судові органи, роблячи 

внесок у виконання рішень органів міжнародного правосуддя, зміцнюють 

позиції останніх у межах відповідних правопорядків і міжнародного права в 

цілому
 
[302, с. 64]. 

Отже, при вирішенні кожної справи ЄСПЛ діє як самостійний орган, який 

керується власними принципами, ідеями і не піддається впливу жодної з 

національних правових систем. Рішення, постановлене ЄСПЛ, має загальний 

характер, оскільки воно побудоване на нормах ЄКПЛ та праворозумінні ЄСПЛ. 

Певною мірою обмеженою є позиція стосовно того, що практика ЄСПЛ 

може використовуватись лише у виняткових випадках, зокрема, таких як 

відсутність, застарілість чи явна несправедливість норм законів, які визначають 

права людини в Україні. Такий висновок зроблено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 92 та 

ч. 1 ст. 8 Конституції
 
[304, с, 210]. Ця теза втрачає свій сенс з огляду на те, що з 

моменту ратифікації ЄКПЛ вона стала частиною національного законодавства 

України і повинна застосовуватись в Україні. Зокрема, підставою для 
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спростування позиції, висловленої О.В. Соловйовим, слугує ч. 1 ст. 19 Закону 

«Про міжнародні договори України», яка закріпила, що чинні міжнародні 

договори України, згода на обов’язковість яких надана ВР, є частиною 

національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для 

норм національного законодавства
 
[304, с. 210].  

Значення практики (правових позицій) ЄСПЛ для кримінального права 

вченими розкривається наступним чином: 1) слугує джерелом офіційного 

тлумачення кримінального закону в Україні, з огляду на те, що: є обов’язковою 

для всіх державних органів та посадових осіб в Україні; повинна 

застосовуватися незалежно від того, стосовно якої держави винесене рішення 

ЄСПЛ; хоча й не стосується характеристики тексту конкретних положень 

кримінального закону України, відображає загальновизнані й загальноприйняті 

підходи до вирішення правових питань; є обов’язковою незалежно від того, чи 

перекладена українською мовою та чи офіційно опублікована в Україні (В.О. 

Навроцький) [321, с. 94-95]; 

ЄСПЛ «як правило, не тлумачить актів національного законодавства; 

водночас, приймаючи рішення з конкретних справ, він викладає своє розуміння 

змісту відповідних положень в аспекті дотримання прав людини та вказаної 

Конвенції. Його рішення (особливо аргументація) є орієнтиром для всіх держав 

— членів Ради Європи навіть тоді, коли справа стосується судового рішення 

іншої держави»
 
[321, с. 94]. 

2) має застосовуватись для здійснення тлумачення, конкретизації чинного 

законодавства України, мотивування рішень судів України, у тому числі й 

вироків з конкретних кримінальних справ (В.К. Грищук)
 
[51, с. 68]; 

 3) у процесі застосування кримінального закону правові позиції ЄСПЛ 

повинні бути належним чином відображатись у формулі кваліфікації, 

формулюванні обвинувачення, мотивувальній частині вироку чи іншому 

процесуальному документі під час обґрунтування кримінально-правової 

кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, а 
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також призначення покарання, застосування інших заходів кримінально-

правового характеру, заходів кримінально-процесуального характеру, що 

полягають у фактичному обмеженні прав і свобод зазначених осіб (П.П. 

Андрушко)
 
[9, с. 21]; 

4) при визначенні відповідності законодавства про кримінальну 

відповідальність основоположним принципам міжнародного права, зокрема 

принципу верховенства права; у ході кримінально-правової кваліфікації (у 

такому випадку вона виступає додатковою нормативною (юридичною) 

підставою кваліфікації); при тлумаченні окремих кримінально-правових понять; 

для визначення меж кримінально-правової заборони щодо окремих складів 

злочинів (Ю.Б. Хім’як)
 
[348, с. 73]. 

З наведеними позиціями слід погодитись, оскільки вони доповнюють одна 

одну і розкривають питання з різних аспектів. Вважаємо доцільним доповнити 

значення правових позицій ЄСПЛ вказівками щодо: 1) наповнення ними змісту 

норм законодавства про кримінальну відповідальність, що призводить до його 

оновлення (зокрема, у разі, коли процедура внесення змін довготривала); 2) 

забезпечення ними єдності у процесі застосування норм законодавства про 

кримінальну відповідальність. 

Потреба у подальшому впровадженні практики ЄСПЛ у кримінальному 

праві України є очевидною. Зокрема, це обумовлено, відмінностями у 

регламентації того чи іншого права та відповідальності за його порушення; 

необхідністю врахування змін у праворозумінні, які відображаються у рішеннях 

ЄСПЛ. 

 Слушно зазначає М. Гердеген, що «судова практика органів Конвенції, 

добросовісне і динамічне — у світлі вимог сьогодення — тлумачення її 

положень та постійне вдосконалення окремих гарантованих нею прав 

перетворили Конвенцію на свого роду загальноєвропейський незмінно високий 

стандарт основних прав, дотримання якого вимагає однаково максимальних 

зусиль як з боку низки східноєвропейських держав, зокрема Росії, що вже 
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приєдналась до Конвенції, так і нових держав-учасниць, котрі повинні 

адаптувати національні правозахисні системи до часто вельми не простих 

положень Конвенції»
 
[47, с. 40]. 

 Закладена в основу ЄКПЛ та ЄСПЛ ідея природного права у 

модернізованому вигляді, на думку О.М. Костенка, сприяла соціальному 

прогресу як в Європі, так і у всьому світі, та може і повинна стати 

«провідником» на шляху подальшого вдосконалення законодавства про 

кримінальну відповідальність [106, с. 85]. 

 За спостереженнями Д.М. Супрун, контрольний механізм ЄКПЛ, хоча і 

носить субсидіарний характер стосовно національних правових систем, проте 

забезпечує дотримання останніми мінімального рівня гарантій захисту 

основних прав і свобод людини. Вчений наголошує, що юриспруденція ЄСПЛ 

використовується державами-учасницями ЄКПЛ як своєрідний індикатор, яким 

вони керуються при розробці нового національного законодавства або 

здійсненні тих чи інших внутрішньодержавних заходів як універсального, так і 

індивідуального характеру [309, с. 9]. 

Відповідно впровадження в Україні ефективної системи захисту і поваги 

до прав людини можливе лише за умови кардинального реформування у системі 

органів кримінальної юстиції та приведення національного законодавства у 

відповідність з європейськими стандартами. Зокрема, прогресивні положення 

були закріплені у КПК 2012 року: принцип верховенства права у кримінальному 

провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (ч. 2 ст. 8); у 

контексті принципу законності — кримінальне процесуальне законодавство 

України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (ч. 5 ст. 9) [128]. 

Враховуючи наведене вище, виглядає доречною пропозиція Ю.Б. Хім’яка 

щодо внесення змін до ч. 1 ст. 3 КК України і доповнення таким положенням: 

«Норми чинного Кримінального кодексу України застосовуються з урахування 

правових позицій Європейського суду з прав людини»
 
[347, с. 6-7]. 
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Отже, негативне ставлення науковців до визнання практики ЄСПЛ 

формою кримінального права в Україні на даному етапі розвитку суспільства не 

є виправданим, хоча б з огляду на процеси глобалізації та європейської 

інтеграції, в силу яких протиставляти англо-саксонську і романо-германську 

правову систему не має сенсу. Це підтверджується взаємним впливом цих 

систем та формуванням нових інтегрованих [56]. 

За словами Л.А. Остапенко, у міжнародному співтоваристві сформовано 

основні принципи визнання і подальшого функціонування прав і свобод людини 

як об’єднуючої ідеї правової культури. Прикладом виступає саме ЄКПЛ, у 

преамбулі якої йдеться про те, що «метою Ради Європи є досягнення більшої 

єдності між її членами і що одним із засобів досягнень цієї мети є забезпечення 

і розвиток прав людини»
 
[168]. 

Глобалізацію не слід розуміти як добровільну чи примусову рецепцію 

національною юриспруденцією правил чужого законодавства чи імплементацію 

міжнародно-правових актів. За словами О.М. Костенка, суть глобалізації 

юриспруденції полягає у розвитку національних юриспруденцій у напрямі їх 

наближення до «спільного правового знаменника»
 
[104]. Очевидно, що таким 

«спільним правовим знаменником» виступає саме практика ЄСПЛ. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Судова практика у кримінальному праві — це результати діяльності 

судових органів (рішення, в яких викладені правові позиції, типізовані підходи 

до вирішення справ), а також діяльність суду (наприклад, щодо кваліфікації, 

призначення покарання тощо). 

2. Пропонується виділяти наступні ознаки судової практики у 

кримінальному праві:  

— як діяльності: 1) за видом суду: а) суди загальної юрисдикції (суди 

першої інстанції, апеляційні, ВСС, ВС); б) КС; в) ЄСПЛ; 2) за змістом 
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діяльності: а) розгляд конкретної справи (суди загальної юрисдикції, ЄСПЛ); б) 

тлумачення (суди загальної юрисдикції, КС, ЄСПЛ); в) узагальнення (ВСС, ВС, 

ЄСПЛ); 3) за формою закріплення: а) вирок, ухвала (суди першої інстанції, 

апеляційної інстанції); б) рішення, ухвали, постанови Пленуму ВСС (ВСС); в) 

постанови з підстав, передбачених ст. 445 КПК (ВС); г) рішення, висновки 

(КС); ґ) рішення (ЄСПЛ); 

— як результату: 1) за зовнішніми атрибутами: а) вираження у судових 

актах (рішеннях, постановах тощо); б) обов’язковість; 2) за змістовними 

характеристиками: а) вирішення судової справи (будь-який суд); б) формування 

правової позиції, висловленої у процесі тлумачення норми (рішення КС, ЄСПЛ, 

ВСС, постанови ВС); в) виражає типізовані підходи до вирішення справ 

(тенденції) (постанови ПВС, Пленуму ВСС, рішення ЄСПЛ). 

3. Правові позиції — це не просто тлумачення вже встановленої норми 

кримінального права, а розкриття її нового змісту, отриманого у результаті 

включення у процес такого елементу, як правосвідомість судді. 

4. У контексті кримінального права доцільно вживати поняття «форми 

кримінального права». Існування у доктрині двох понять «джерело права» і 

«форма права» призвело до підміни одного поняття іншим, що абсолютно не 

відповідає суті питання. ЄСПЛ, здійснюючи тлумачення норм ЄКПЛ (в яких 

закріплені природні права), не створює нові норми, а розкриває їх новий зміст і 

відтворює це у своєму рішенні, яке по суті є формою його існування. Таким 

чином, норма набуває нового значення без внесення відповідних змін до ЄКПЛ, 

що забезпечує, з одного боку, стабільність, а з іншого боку — динаміку у 

питаннях врегулювання суспільних відносин. 

5. Законодавство про кримінальну відповідальність становить собою КК, 

закон про кримінальні проступки (у разі його прийняття), «самовиконувані» 

норми міжнародних договорів, КК 1960 р., закон «Про застосування амністії в 

Україні», закони про застосування амністії, що приймаються Верховною Радою 

України періодично. 
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6. Значення рішень КС полягає у тому, що вони виступають формами 

кримінального права, які містять у собі правові позиції нормативного характеру. 

Зводиться це до наступного: 1) встановлення неконституційності положень 

кримінального закону призводить до втрати ним чинності з моменту ухвалення 

такого рішення КС і відповідно до зміни форми і змісту такого кримінального 

закону; 2) правові позиції, висловлені під час тлумачення положень 

кримінального закону, є обов’язковими до врахування і становлять собою зміст 

норми кримінального закону, що тлумачиться. 

7. Висновки (правові позиції) ВС є обов’язковими у випадках, 

передбачених у п. 1-2 ч. 1 ст. 445 КПК, а також повинні визнаватись такими у 

випадках, передбачених п. 3-4 ч. 1 ст. 445 КПК, оскільки правові позиції, 

висловлені під час розгляду певної категорії справ, здатні забезпечувати 

однакове застосування норм закону України про кримінальну відповідальність 

(зокрема, у питаннях правильної кваліфікації, чинності закону про кримінальну 

відповідальність у часі та його зворотної дії, визначення стадії вчинення 

злочину тощо). 

8. ЄСПЛ не дає прямої і конкретної відповіді, що слід розуміти під 

«прецедентним правом ЄСПЛ». Положення ч. 1 ст. 32 ЄКПЛ («Юрисдикція 

Суду») сформульовані таким чином, що дозволяють говорити про рішення 

(практику) ЄСПЛ як прецедент тлумачення. 

9. Рішення, прийняті ЄСПЛ, стосуються не лише країни-відповідача, 

оскільки ЄКПЛ має універсальний характер, містить єдині положення для всіх 

держав-учасниць незалежно від того, до якої правової системи вони 

відносяться. Рішення, постановлене ЄСПЛ, має загальний характер, оскільки 

воно побудовано на нормах ЄКПЛ та праворозумінні ЄСПЛ. 

10. Зважаючи на те, що судді при постановленні рішення керуються 

внутрішнім переконанням (правосвідомістю), звернення до практики ЄСПЛ 

слугуватиме чинником, який спрямує суддю до об’єктивного вирішення справи 

та надасть впевненості у прийнятому рішенні. 
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11. Рішення (практику) ЄСПЛ варто віднести до форм кримінального 

права як галузі права і як науки, оскільки у цих рішеннях дається тлумачення 

положень норм ЄКПЛ і оцінка змісту окремих ознак складів злочинів, 

передбачених КК України і до яких в подальшому слід звертатися для розуміння 

і правильного застосування на практиці конвенційних норм. 

Однак у випадку, коли правові позиції, висловлені у рішеннях ЄСПЛ, не 

відповідають положенням законодавства про кримінальну відповідальність (у 

частині визнання певного діяння як злочину, його караності, передбачення у 

національному законодавстві певних обтяжуючих обставин тощо), то їх слід 

розглядати як несамовиконувані норми міжнародних договорів: вони не можуть 

використовуватись правозастосовчими органами без відповідної процедури 

імплементації в національне законодавство про кримінальну відповідальність. 

12. Хоча в Україні і визнається примат міжнародного договору, проте 

ратифіковані належним чином Україною міжнародні договори не можуть 

суперечити Конституції. Враховуючи зазначене, пропонується статтю 17 Закону 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» викласти у новій редакції: 

«Конвенція та практика Європейського суду з прав людини, яка не 

суперечить нормам Конституції України, є формами права в Україні і 

застосовуються судами при розгляді справ у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства». 
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 

ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ МАТЕРІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ 

 

 2.1. Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини з 

питань матеріального кримінального права щодо права на життя (ст. 2 

ЄКПЛ) 

 

 Беззаперечним є той факт, що право на життя є найціннішим благом, бо 

надається людині від народження. Воно є базовим, а тому потребує неухильного 

дотримання. У протилежному ж випадку — втрачають сенс усі інші права 

людини. Підтвердженням сказаному можуть слугувати наступні правові 

орієнтири. Зокрема, частиною 1 статті 3 Конституції проголошено, що людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

найвищою соціальною цінністю. Статтею 27 Конституції встановлено, що 

кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно 

позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини. Кожен має 

право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від 

протиправних посягань
 
[101]. 

 Відповідне положення закріплене у ч. 1 ст. 2 ЄКПЛ, де вказано, що право 

кожного на життя охороняється законом
 
[96]. ЄСПЛ наголошує, що стаття 2 

ЄКПЛ, яка гарантує право на життя, є одним з найважливіших серед 

основоположних положень ЄКПЛ. Разом зі статтею 3 вона також втілює одну з 

основних цінностей демократичних суспільств, які входять до складу Ради 

Європи. Перше речення статті 2 приписує Договірним державам не лише не 

допускати «умисного» позбавлення життя чи позбавлення життя через 

«застосування сили», непропорційної до законних цілей, про які йдеться в 

підпунктах «а» і «с» другого пункту цього положення, але й вживати 
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відповідних заходів для захисту життя тих, хто перебуває під їхньою 

юрисдикцією (п. 10)
  
[251]. 

На основі аналізу практики ЄСПЛ було визначено чотири основні 

фактори недотримання державами положень ст. 2 ЄКПЛ: 1) невключення у 

сферу дії статті значної кількості випадків позбавлення життя; 2) юридична 

невизначеність у питаннях початку і кінця життя людини і щодо суб’єктів, на 

яких це право поширюється; 3) суперечливість правових положень в 

національному законодавстві; 4) взяття державами на себе зобов’язань за 

різними, неузгодженими між собою міжнародними угодами [21, с. 289-290]. 

 

2.1.1. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо 

початкового моменту життя, захисту ембріонів. Значимими для 

кримінального права є питання визначення початкового і кінцевого моменту 

життя людини. За словами О.А. Мірошниченко, міжнародним та національним 

правом реалізація права людини на життя та визначення моменту, з якого воно 

починається у людини, пов’язується із питаннями легітимності права людини 

на штучне переривання вагітності
 
[145, с. 8]. 

Вчена обґрунтовує, що право на життя виникає у людини з моменту її 

народження, однак правові норми про право на життя сформульовано таким 

чином, щоб уникнути питання про момент виникнення цього права
 
[145, с. 15]. 

У доктрині кримінального права сформовані наступні підходи до 

розуміння початкового моменту життя. Цей момент пов’язано: 1) з початком 

фізіологічних пологів, у тому числі передчасних чи штучних [154, с. 287]. Л.А. 

Остапенко обґрунтовано стверджує, що момент, з якого починається кримінально-

правова охорона життя людини пов’язується з початком фізіологічних пологів – 

першим періодом пологового процесу, який характеризується розкриттям шийки 

матки жінки-породіллі [167, с. 4]; 2) з появою якої-небудь частини тіла дитини із 

утроби матері (як правило, такою частиною тіла є голова дитини)
 
[155, с. 298]. 

О.М. Паньків, Ю.І. Петровський вказують, що опосередкованим 
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підтвердженням того, що право на життя в особи виникає з моменту 

народження, є відсутність у національному законодавстві кримінальної 

відповідальності за проведення абортів, які під впливом концепції наділення 

зародку правом на життя повинні були б прирівнюватись до вбивства
 
[171]. 

Питання правового статусу ембріону в Україні прямо не регламентовано. 

Причинами цього вважають наявність конфлікту: 1) з одного боку, ембріон та 

плід людини розглядають як вже зачате життя, яке підлягає охороні поряд із 

життям народженої людини; 2) з іншого боку, безумовна охорона життя плоду 

(ембріону) людини виключає можливість реалізації права матері на планування 

сім’ї шляхом штучного переривання вагітності (аборту), загрожує існуючому на 

сьогодні в медицині пріоритету життя матері над життям ембріону та плоду, а 

також блокує терапевтичне використання фетальних тканин тощо [129, с. 230]. 

Слід враховувати, що дії, які полягали у знищенні плоду до початку 

пологів, якщо вони не були заходом для врятування життя матері, 

кваліфікуються як незаконне проведення аборту. У випадку, коли дитина 

народилась мертвою, то дії, спрямовані на її умертвіння, отримують 

кваліфікацію як замах на вбивство (закінчений замах на непридатний об’єкт) 

[154, с. 287; 121, с. 60-61]. 

Якщо ж посягання відбувалось після пологів, то у такій ситуації мало 

місце посягання на життя людини. При цьому, вважається, не має значення, що 

дитина, яка народжується, ще не розпочала самостійного, позаутробного життя 

і навіть не відділилася від утроби матері. Посягання на плід, що відділився від 

утроби матері внаслідок пологового процесу (незалежно від його 

життєздатності), визнається посяганням на життя
 
[121, с. 60-61]. 

Вченими звертається увага, що підхід, згідно з яким людський ембріон та 

плід захищається кримінальним законом виключно в межах захисту життя та 

здоров’я вагітної жінки, вже застарів та відрізняється від підходів, що 

закріплені у кримінальних кодексах зарубіжних держав (зокрема, у Швейцарії, 

Кореї, Туреччині, Сан-Марино та багатьох інших — життя ембріону та плоду 
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визнається самостійним об’єктом злочину, свідченням чого є наявність 

кримінальної відповідальності за незаконний аборт не лише лікаря, а й вагітної 

жінки)
 
[129, с. 249]. 

Вперше ідею про створення в Особливій частині КК України окремого 

розділу «Злочини проти життя та здоров’я ненародженої людини», що 

об’єднуватиме кримінально-правові заборони різних посягань на ембріон та 

плід людини, висловив М.І. Хавронюк
 
[337, с. 124-128]. 

У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне звернутись до 

практики ЄСПЛ для вирішення окресленого питання. Ю.Б. Хім’як зазначає, що 

ЄСПЛ, закріпивши у статті 2 ЄКПЛ право на життя, не визначив початкового та 

кінцевого його моменту. Практика ЄСПЛ з цього приводу також не дає прямої 

відповіді. Однак, за словами автора, певні роз’яснення було надано 

Європейською комісією з прав людини у рішенні по справі «Н. проти Норвегії» 

від 19 травня 1992 року. У вказаній справі було закріплено, що «обмеження, 

передбачені як другим реченням п. 1, так і п. 2 ст. 2 за своєю природою 

належать лише до особи, яка вже народилася і не можуть застосовуватись щодо 

дитини, яка повинна народитися». Робиться зауваження, що держава має право 

встановити певні обмеження при здійсненні права на аборт, при цьому не 

порушуючи статті 8 ЄКПЛ у частині права вагітної жінки на приватне право. 

Наголошено, що Європейською комісією з прав людини не було надано жодної 

відповіді про право утробного плоду на життя [349, с. 339].  

У рішенні «X v. the United Kingdom» Комісія зазначила, що було тільки 

три варіанти: 1) або ст. 2 не поширюється на ненароджений плід взагалі; 2) або 

вона визнає право на життя плоду з певними обмеженнями; 3) або закріплює 

повне право на життя для плоду. Комісія прямо виключила останній варіант, 

оскільки це не дозволило б враховувати будь-які ризики життя матері, що 

означало б, що «майбутнє життя плоду має більше значення, ніж життя вагітної 

жінки». Зокрема, слово «кожен», що вживається у ст. 2 ЄКПЛ, свідчить, що ці 

обмеження поширюються на вже народжених і не можуть бути застосовані до 
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плоду
 
[371]. 

Комісія не розглядала проблему абортів і визнавала заяви, в яких 

порушувались дотичні питання «явно необґрунтованими»
 

[371]. Згодом 

практика ЄСПЛ змінилась. 

У справі «Босо проти Італії» дружина заявника зробила аборт проти його 

волі. Заявник стверджував, що чинне законодавство Італії щодо добровільного 

припинення вагітності суперечить статті 2 ЄКПЛ у тому, що воно дозволяє 

проведення аборту і, таким чином, позбавляє плід життя [238]. 

ЄСПЛ зазначив, що в цьому випадку, хоча заявник не вказав термін 

вагітності до аборту або точні причини, з яких він був проведений, докази по 

справі свідчать, що вагітність дружини була припинена відповідно до 

законодавства Італії [238].  

ЄСПЛ вказав, що італійське законодавство дозволяє аборт протягом 

перших дванадцяти тижнів вагітності, якщо є ризик фізичного або психічного 

здоров’я жінки. З цієї точки зору, аборт може бути здійснено тільки тоді, коли 

продовження вагітності або пологів поставило б життя жінки в небезпеку, або 

там, де було встановлено, що народження дитини становитиме загрозу для 

фізичного або психічного здоров’я жінки. На думку ЄСПЛ, аборт може бути 

здійснено з метою захисту здоров’я жінки і ці положення є справедливим 

балансом між, з одного боку, необхідністю забезпечення захисту плода і, з 

іншого боку, інтересами жінки. Беручи до уваги умови, необхідні для 

припинення вагітності та конкретних обставин справи, суд не встановив, що 

держава-відповідач порушила ст. 2 ЄКПЛ (див. рішення Комісії від 19 травня 

1992 року «Н. Проти Норвегії»)
 
[238]. 

У справі «Во проти Франції» заявниця бажала народити дитину, однак її 

вагітність було припинено в результаті помилки лікаря (лікар під час 

гінекологічного огляду заявниці, помилково прийнявши її за іншу пацієнтку (п. 

Ті Тхан Ван Во), простромив оболонку її плоду, внаслідок чого заявниця 

вимушена була зробити терапевтичний аборт через недбалість з боку третіх осіб 
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(п. 81). Посилаючись на ст. 2 ЄСПЛ, заявниця скаржилась на відмову 

державних органів кваліфікувати позбавлення життя її ненародженої дитини як 

вбивство через необережність. П. Во стверджувала, що Франція зобов’язана 

прийняти законодавство, яке б карало такі дії у кримінально-правовому порядку
 

[241]. 

ЄСПЛ вказав, що європейське співтовариство немає єдиної думки про 

природу і статус ембріона (плоду), хоча вони починають отримувати деякий 

захист у світлі наукового прогресу і наслідків наукових досліджень у галузі 

генної інженерії, штучного запліднення тощо. Потенціал цієї істоти і його 

здатність стати людиною забезпечується захистом цивільного законодавства (у 

багатьох державах, таких як Франція, Великобританія в контексті успадкування 

та дарування). Проте ембріон (плід) отримує захист в ім’я людської гідності без 

визнання його «особою» у розумінні ст. 2 ЄКПЛ (п. 84) [241]. 

У зв’язку з цим ЄСПЛ зазначає, що відсутність чіткого правового статусу 

ненародженої дитини не позбавляє її захисту за французьким законодавством. 

Життя плоду було тісно пов’язано з матір’ю і може бути захищене через неї, 

тим більше, що не було ніякого конфлікту між правами матері і батька або ще не 

народженої дитини і батька, а втрата плоду була викликана недбалістю третьої 

сторони (п. 86)[241]. 

На думку ЄСПЛ, у даному випадку спір стосується необережного 

вбивства ненародженої дитини проти волі матері, що викликало її особливі 

страждання (інтереси матері і дитини чітко збігалися). Заявниця стверджувала, 

що лікаря слід притягнути до кримінальної відповідальності і це відповідало б 

вимогам статті 2 ЄКПЛ (п. 87) [241]. 

ЄСПЛ зазначив, якщо порушення права на життя або фізичну 

недоторканність не є наслідком умисного діяння, позитивний обов’язок, 

передбачений статтею 2, щодо створення ефективної судової системи не 

обов’язково вимагає надання кримінально-правового захисту в кожному 

конкретному випадку. У специфічній сфері медичної недбалості, 
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«зобов’язання», наприклад, може бути виконано, якщо правова система надає 

засоби правового захисту в цивільних судах, або самостійно, або в поєднанні з 

засобами правового захисту в кримінальних судах, що дозволить застосовувати 

будь-який вид відповідальності до лікарів (відшкодування збитків, 

дисциплінарні заходи) (п. 90) [241]. 

ЄСПЛ вказав, що за обставин цієї справи заявниця могла б подати позов 

про компенсацію шкоди до адміністративного суду. Такі дії заявниці дозволили 

б їй довести медичну недбалість і отримати повне відшкодування за шкоду, 

заподіяну лікарем з недбалості. Тому, не було б ніякої необхідності п. Во в 

порушенні кримінальної справи в даному випадку (п. 94) [241]. 

ЄСПЛ постановив, що навіть якщо припустити, що ст. 2 ЄКПЛ підлягала 

застосуванню у цій справі, держава-відповідач її не порушила (п. 95)
 
[241]. 

Таким чином, у зазначеній вище справі було враховано особливості 

національного законодавства Франції (у Франції не криміналізовано дії особи, 

які призвели до ненавмисного переривання вагітності; не визначено юридичний 

статус ембріону чи плоду). У контексті обставин справи (необережного 

вбивства ненародженої дитини) ЄСПЛ не дійшов висновку, що надання 

кримінально-правового захисту є обов’язковою формою виконання державою 

свого позитивного конвенційного зобов’язання у кожному випадку, коли 

йдеться про порушення права на життя. Наприклад, у системі охорони здоров’я 

виконання такого зобов’язання може полягати у вжитті заходів, необхідних 

задля захисту життя особи, проведенні розслідувань для з’ясування причин 

смерті пацієнта. 

У справі «Еванс проти Сполученого Королівства» заявниця (пані Еванс) 

та її партнер (J.) розпочали лікування безпліддя. У процесі огляду виявилося, 

що у заявниці передраковий стан яєчників, їй було запропоновано провести 

запліднення in vitro перед їх хірургічним видаленням. Заявниця та J. підписали 

інформовану згоду про те, що дають згоду на запліднення та про те, що кожен з 

них має право відкликати свою згоду до моменту імплантації ембріона. Згодом 
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було створено шість ембріонів, після чого заявниці було проведено операцію із 

видалення яєчників (п. 17). Проте невдовзі стосунки заявниці та її партнера 

були розірвані і останній відкликав свою згоду на продовження зберігання 

ембріонів (п. 18). Заявниця розпочала судовий процес з метою відновити згоду 

на зберігання зародків. На думку пані Еванс, вимога згоди батька на зберігання 

та імплантацію запліднених яйцеклітин порушувала її права згідно зі статтями 8 

та 14 ЄКПЛ, а також право ембріона на життя відповідно до статті 2 (п. 19)
 

[246].  

У своїй первісній заяві заявниця вказала, що норми англійського права, 

які вимагають знищення ембріонів порушують право ембріонів на життя 

всупереч вимогам ст. 2 ЄКПЛ (п. 53) [246]. 

Посилаючись на рішення у справі «Во проти Франції», ЄСПЛ вказав на 

відсутність в державах Європи консенсусу щодо наукового і юридичного 

визначення початку життя, тому зазначене питання знаходиться в межах 

розсуду держави. Відповідно до законодавства Сполученого Королівства, 

ембріон не має незалежних прав чи інтересів і не може претендувати — як і від 

його імені ніхто не може претендувати — на те, аби мати право на життя 

відповідно до ст. 2 ЄКПЛ. Отже, ЄСПЛ вважає, що порушення ст. 2 не було (п. 

54) [246]. 

ЄСПЛ вказав, що ембріони, створені заявницею та J. не мають права на 

життя за змістом статті 2 ЄКПЛ, тому не було порушення цього положення (п. 

56)
 
[246]. 

У справі «Mehmet Şentürk and Bekir Şentürk v. Turkey» заявники 

стверджували, що мало місце матеріальне і процесуальне порушення статті 2 

ЄКПЛ у зв’язку зі смертю їх матері і дружини, а також дитини, яку вона 

виношувала
 
[277].  

Дружина заявника, будучи вагітною (34 тижні), скаржилась на біль. Після 

огляду у кількох лікарнях її запевнили, що немає жодних ускладнень. 

Повернувшись додому, біль не припинявся, тому заявник відвіз дружину до 
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лікарні медичного університету, де після проведення УЗД було встановлено, що 

дитина, яку вона виношувала, померла, і що потрібна негайна операція. Під час 

транспортування до іншої лікарні дружина заявника померла (п. 6-10) [277]. 

ЄСПЛ вважає, що життя плоду було тісно пов’язано з пані Şentürk і 

залежало від допомоги, що надавалась їй. Ця обставина була розглянута у світлі 

порушення права померлої жінки на життя (п. 87-97). Відповідно ЄСПЛ вважає, 

що скарга заявників у зв’язку з цим не потребує окремого розгляду (п. 109)
 

[277]. 

Таким чином, оцінюючи право плоду на життя, ЄСПЛ дотримується своєї 

попередньої практики і спирається на рішення у справах: «Во проти Франції» 

(за відсутності консенсусу щодо визначення самого початку життя, питання про 

те, коли починається право на життя залишається на розсуді держави) [241], «A, 

B and C v. Ireland» (права плоду і матері нерозривно пов’язані між собою)
 
[273]. 

У доктрині підкреслено той факт, що ЄСПЛ доволі часто піддається 

критиці за консервативну позицію у визначенні питання про право плоду на 

життя. Проте головною функцією ЄСПЛ визнається захист ЄКПЛ, контроль за 

дотриманням тих прав і свобод людини, які в ній закріплені. Наголошується: 

саме наука покликана доводити, що розуміється під життям людини та якої 

стадії внутрішньоутробного розвитку плоду воно стосується. Висловлюються 

сподівання, що саме ЄСПЛ буде одним із перших у визначенні цього питання у 

своїй практиці. Хоча деякі внутрішньодержавні суди вже визнали право на 

життя ембріона, проте критерії, якими вони керувалися при цьому, не можуть 

бути поширені на інші держави чи правові культури
 
[21, с. 384]. 

У дещо іншому контексті питання статусу ембріонів розглядалось у 

справі «Кнехт проти Румунії». Заявниця скаржилась на порушення її 

приватного і сімейного життя (ст. 8 ЄКПЛ), оскільки вона втратила доступ до 

своїх раніше заморожених у приватній клініці ембріонів, які були вилучені 

органами державної влади (у зв’язку з проведенням кримінального 

переслідування стосовно лікарні) та передані на зберігання в Інститут судово-
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медичної експертизи, який не був уповноважений діяти в якості генетичного 

банку (п. 3)
 
[252]. 

ЄСПЛ вказав, що поняття «приватне право» має широкий зміст і охоплює, 

зокрема, такі елементи, як право на повагу стосовно рішення особи мати чи не 

мати дитину (справа «Еванс проти Сполученого Королівства») або право пари 

на зачаття дитини і на використання процедури запліднення з цією метою («S.H. 

and Others v. Austria») (п. 54) [252]. 

ЄСПЛ не визнав порушення державою-відповідачем ст. 8 ЄКПЛ, оскільки 

початкова скарга заявниці залишилася без об’єкта, — була задоволена місцевою 

владою, яка прийняла і здійснила заходи, хоча і з деякою затримкою, спрямовані 

на забезпечення поваги права заявниці на приватне життя. Тобто, ембріони було 

передано на зберігання до спеціалізованої клініки відповідно до вимог заявниці 

(п. 61) [252]. Такий підхід ЄСПЛ свідчить про визнання ним самостійного 

статусу ембріонів (не в контексті статті 2 ЄКПЛ), який виключає будь-який 

зв’язок з їх біологічними творцями.  

Слід зазначити, що питання статусу ембріону тісно пов’язано із питанням 

клонування людини. Зокрема, 14 грудня 2004 року ВР України було прийнято 

Закон «Про заборону репродуктивного клонування», а також закріплено у ст. 4 

положення про відповідальність за порушення цього Закону (зокрема, 

передбачено, що особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільно-

правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до 

законів України)
 
[221]. Однак і досі до КК України не було включено склад 

злочину, який би передбачав відповідальність за діяння, передбачені вказаним 

Законом. 

Перші спроби внесення змін до КК були ініційовані шляхом подачі 

проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

клонування людини)», яким пропонувалось доповнити КК статтями 142¹ 

«Проведення репродуктивного клонування людини», 142² «Ввезення на 

територію України, вивезення з території України, зберігання, придбання або 
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збут клонованих ембріонів (плодів) людини»
 
[215]. Однак Проект не було 

прийнято до розгляду. 

Аналіз пропозицій у доктрині кримінального права щодо вирішення 

питання криміналізації клонування показує, що думки вчених розділились. 

Н.Г. Васильєва вказала, що заборона репродуктивного клонування 

людських істот є суттєвим елементом права особистості на цілісність
 
[25, с. 12-

13].  

Ю.В. Христова, А.І. Бершов підтримують наведену позицію і пропонують 

доповнити Розділ III «Злочини проти волі, честі і гідності» КК новою статтею, 

якою передбачити відповідальність за умисні дії, вчинені з метою відтворення 

(реплікації) людини методом клонування
 

[13, с. 209]. Проте відсутність 

законодавчо закріпленого поняття «метод клонування» ускладнить застосування 

відповідної статті на практиці. 

У свою чергу, С.А. Хімченко, говорячи про кримінальне законодавство 

України, вказує, що особи, винні в порушенні законодавчої заборони 

репродуктивного клонування, можуть бути притягнуті до кримінальної 

відповідальності лише у випадку, якщо у результаті їх дій буде створена 

небезпека для життя чи здоров’я особи (ст. 142 КК України — незаконне 

проведення дослідів над людиною)
 
[346, с. 505]. 

Тому, на думку С.А. Хімченко, ст. 142 КК України слід доповнити 

частиною другою в такій редакції: «2. Незаконне відтворення людини методом 

репродуктивного клонування — карається ...». Відповідно ч. 2 вважати 

частиною третьою та викласти у наступній редакції: «3. Дії, передбачені 

частиною першою та другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох 

або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само, якщо вони 

спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого, — караються...»
 
[346, с. 

505]. 

Якщо співставити дії, передбачені у пропонованій ч. 2 з пропонованою 

диспозицією ч. 3, то виходить наступне: «Незаконне відтворення людини 
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методом репродуктивного клонування, вчинене щодо неповнолітнього, двох або 

більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само, якщо воно 

спричинило тривалий розлад здоров’я потерпілого». Позицію автора слід  

уточнити у частині того, що клонування людини може мати місце не лише 

стосовно живої людини, а й щодо померлої особи. 

Я.О. Триньова вважає, що ввезення на територію України клонованих 

ембріонів має бути відображене у Розділі XX «Злочини проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку» і пропонує доповнити КК України 

статтею 447¹ «Переміщення клонованих ембріонів (чи плодів) через митний 

кордон України»
 
[315, с. 108]. Однак вченою не враховано, що статтею 3 Закону 

«Про заборону репродуктивного клонування»
 

забороняється ввезення на 

територію України та вивезення з території України саме клонованих ембріонів 

людини (підкреслено — нами — С.О.), а не плодів, про які йдеться у 

пропонованій статті. Згідно зі статтею 2 зазначеного Закону ембріоном людини 

є зародок людини на стадії розвитку до восьми тижнів [221]. Відповідно плодом 

у доктрині прийнято вважати внутрішньоутробний продукт зачаття з 12 тижня 

вагітності до вилучення з організму жінки [155, с. 334]. 

Питання клонування регламентується рядом міжнародно-правових 

договорів. Статтею 11 Загальної Декларації ООН з геному людини та прав 

людини не допускається практика, яка суперечить людській гідності, така, як 

практика клонування з метою відтворення людської особи. Державам і 

компетентним міжнародним організаціям пропонується співпрацювати з метою 

виявлення такої практики та прийняття на національному та міжнародному 

рівнях необхідних заходів відповідно до принципів, викладених у цій 

Декларації
 
[68]. 

Рекомендація ПАРЄ № 1046 щодо використання ембріонів і плодів 

людини з метою діагностики, терапії, наукових досліджень промислового 

використання і торгівлі (1986) пропонує ввести санкції за: будь-яке створення 

людських ембріонів шляхом штучного запліднення з метою проведення 
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досліджень при їхньому житті або після смерті; створення ідентичних людських 

істот методом клонування або будь-яким іншим методом з метою расового 

відбору або в інших цілях; імплантацію людського ембріона в матку іншої 

тварини або навпаки; злиття гамет людини з гаметами іншої тварини; створення 

ембріона зі сперми різних людей; з’єднання ембріонів або будь-які інші дії, які 

можуть призвести до появи химер; створення індивідуальної та самостійної 

людської істоти поза маткою жінки, тобто в лабораторії; створення дітей від 

людей однієї статі; вибір статі шляхом генетичної маніпуляції в 

нетерапевтичних цілях; створення ідентичних близнюків; дослідження на 

життєздатних людських ембріонах; експерименти на живих людських 

ембріонах, незалежно від того, життєздатні вони чи ні; будь-які дії щодо 

утримування ембріону in vitro більше чотирнадцяти діб після запліднення (за 

виключенням часу, необхідного для заморожування) (п. 13)
 
[233]. 

У Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології 

та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину (підписана Україною 

від 22 березня 2002 року) ч. 2 ст. 18 закріплено заборону вирощування 

ембріонів людини для дослідних цілей [95]. У Додатковому Протоколі до 

Конвенції про захист прав людини та людської гідності у зв’язку із 

застосуванням біології та медицини (для України вступив в силу від 1 березня 

2001 року) ч. 1 ст. 1 заборонено будь-яке втручання з метою створення людської 

істоти, що генетично ідентична іншій людській істоті, живій чи мертвій [58]. 

У Додатковому Протоколі забороняється репродуктивне клонування, хоча 

не уточнено і не закріплено у самому тексті його види. Зокрема, розрізняють 

репродуктивне і терапевтичне клонування. Репродуктивне клонування 

визначається як штучне відтворення у лабораторних умовах генетично точної 

копії живої особи, а терапевтичне — обмежується 14-денним терміном росту 

ембріона (наголошено, що після 14-денного терміну в ембріональних клітинах 

починає розвиватися центральна нервова система і конгломерат клітин). При 

терапевтичному клонуванні протягом перших 14 днів формуються ембріональні 
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клітини, які мають здатність до подальшого перетворення на специфічні 

тканинні клітини окремих органів (серця, нирок, печінки, підшлункової залози 

тощо) і можуть використовуватись у терапевтичних цілях. Обов’язковою 

вимогою терапевтичного клонування є знищення ембріону строком 14 днів [50]. 

У ч. 2 ст. 3 Хартії основних прав Європейського Союзу
 
передбачено, що у 

сфері медицини і біології першочергово слід забезпечити заборону 

репродуктивного клонування людських істот [343], однак нічого не сказано про 

терапевтичне.  

Статтею 29 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо 

застосування біології та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину 

передбачено, що ЄСПЛ, не посилаючись безпосередньо на жодну конкретну 

справу, що розглядається тим чи іншим судом, може надавати консультативні 

висновки з правових питань, які стосуються тлумачення цієї Конвенції, на 

прохання: Уряду однієї зі Сторін після надання інформації про це іншим 

Сторонам; Комітету, створеного згідно зі статтею 32, у складі представників 

Сторін цієї Конвенції, рішенням, яке ухвалюється більшістю у дві третини 

поданих голосів [95].  

Хоча ЄСПЛ не розглядав конкретні справи, які б стосувалися клонування, 

але побічно зазначене питання зачіпалось у рішеннях: «Во проти Франції»
 
[241] 

та «Mouvement Raelien Suisse»
 
[278]. 

Зокрема, у справі «Во проти Франції» ЄСПЛ посилався на положення 

Додаткового Протоколу до Конвенції про захист прав людини та людської 

гідності щодо застосуванням біології та медицини. ЄСПЛ вказав, що 

передумовою дебатів щодо генетичних гарантій в ряді недавніх конвенцій і 

заборони на репродуктивне клонування «людини» в Хартії основних прав 

Європейського Союзу є те, що захист життя поширюється на початкову стадію 

життя людини (п. 5)
 
[241]. 

У справі «Mouvement Raelien Suisse» ЄСПЛ вказав, що заборона на 

демонстрацію плакату на суспільній автомагістралі, що показує адресу сайту в 
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Інтернеті об’єднання, членів якого звинувачували у сексуальних зв’язках з 

неповнолітніми і рекламує «geniocracy», що пропонує послуги, пов’язані з 

клонуванням, а також оголошує про народження клонованих дітей була визнана 

відповідною і необхідною для захисту здоров’я та моралі і для запобігання 

злочинів (п. 72-76)
 
[278]. 

Стосовно питання клонування (уряд Швейцарії вказав на зв’язок між 

асоціацією-заявником і компанією «Clonaid» (створена Раелем), якою 

пропонувалися різні практичні та платні послуги в області клонування), то воно 

заборонено Федеральною конституцією та кримінальним законодавством (п. 43)
 

[278]. 

Науковий розвиток вимагає певних кроків до попередження та 

недопущення здійснення незаконних діянь, зокрема, тих, що стосуються 

збереженого ембріона поза жіночим тілом або під час штучного запліднення 

жінки. 

Значна кількість європейських держав запровадили кримінальну 

відповідальність за клонування. Наприклад, у Великобританії репродуктивне 

клонування людини забороняється законом (забороняється розміщення у жінки 

ембріона людини, який був створений інакше, ніж шляхом запліднення) і 

передбачає санкцію: до 10 років позбавлення волі або штрафу або ж 

позбавлення волі та штрафу
 
[375]. Але дозволяється застосовувати терапевтичне 

клонування і проводити досліди на стовбурних клітинах у медичних цілях
 
[50]. 

Статтею 6 Закону про захист ембріонів ФРН визнано злочином штучне 

створення ембріона, генетично ідентичного іншому ембріону, плоду, живої чи 

мертвої особи, який карається позбавленням волі на строк до п’яти років або 

штрафом
 
[373]. 

КК Франції (Книга II: Злочини проти особи // Злочини проти людяності і 

проти людського виду: злочини проти людини як біологічного виду) [370] було 

доповнено складами злочинів в області євгеніки і репродуктивного клонування 

на виконання Закону про біоетику № 2004-800 від 6 серпня 2004 року
 
[376]. 
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У КК Республіки Молдова у розділі «Злочини проти миру і безпеки 

людства, військові злочини» закріплено ст. 144 «Клонування»: «Створення 

людських істот шляхом клонування карається позбавленням волі на строк від 7 

до 15 років»
 
[318]. 

КК Естонської Республіки
 
[319] було доповнено двома складами злочинів 

(ст. 120-1 «Імплантація жінці чужої яйцеклітини або створеного з неї ембріона» 

— карається штрафом або позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатись певною діяльністю; ст. 120-2 «Заборонені дії з ембріоном» — 

караються штрафом або позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатись певною діяльністю, або позбавленням волі на строк до 3 років)
 
[75]. 

Відповідні статті КК Естонської Республіки найбільш повно враховують дії, за 

які Рекомендація ПАРЄ № 1046 щодо використання ембріонів і плодів людини з 

метою діагностики, терапії, наукових досліджень промислового використання і 

торгівлі (1986) радить ввести санкції (п. 13)
 
[233]. Вважаємо, що відповідні 

положення КК Естонської Республіки повинні бути враховані при внесенні змін 

до КК України. 

Як показав досвід інших держав, питання клонування пов’язують з діями 

щодо ембріонів та процесами створення нової людини, яка була б генетично 

ідентична іншій живій чи померлій особі. 

Враховуючи визнання ЄСПЛ самостійного статусу ембріонів (рішення 

ЄСПЛ у справі «Кнехт проти Румунії»), Рекомендації ПАРЄ № 1046 (1986 р.)  

та положення міжнародних договорів (зокрема, Конвенції про захист прав і 

гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенції про права 

людини та біомедицину), вважаємо, що положення КК України слід доповнити 

окремим складом злочину, який би передбачав відповідальність за незаконні 

діяння з ембріоном (див. Висновки до Розділу 2). З такою пропозицією 

погодились 33 % респондентів (див. Додаток Г). 

 

 2.1.2. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо 
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еутаназії та права особи на самогубство з допомогою інших осіб. 

Постановлення двох рішень ЄСПЛ (справи «Кох проти Німеччини» від 19 

липня 2012 року [256], «Гросс проти Швейцарії»
 
від 14 травня 2013 року [242]) 

ще раз підтверджує, що питання еутаназії та самогубства зі сторонньою 

допомогою не вичерпали себе, а тому потребують подальших наукових 

розвідок. 

 Аналіз останніх досліджень з питань щодо еутаназії та самогубства з 

допомогою інших осіб показав, що особлива увага науковцями приділяється 

питанням: запровадження привілейованої кримінальної відповідальності у КК 

України (О.С. Капінус
 
[84, с. 252], Ю.Б. Хім’як

 
[348, с. 127], Я.О. Триньова

 
[314, 

с. 290-291], В.К. Грищук
 

[322, с. 318], Н.Є. Маковецька
 

[322, с. 318]); 

дослідження кримінального законодавства держав континентальної Європи 

(М.І. Хавронюк)
 
[338, с. 660]; дослідження статті 2 ЄКПЛ та практики її 

застосування ЄСПЛ (В.Г. Буткевич) [21, с. 405-406]; аналізу суті еутаназії та 

самогубства за допомогою інших осіб у контексті окремих рішень ЄСПЛ 

(Г.Пуппінк
 
[374])тощо. 

Зарубіжне законодавство та практика ЄСПЛ. Провівши порівняльне 

дослідження щодо сорока двох держав-членів Ради Європи, ЄСПЛ встановив, 

що в тридцяти шести державах (Албанія, Андорра, Австрія, Азербайджан, 

Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, 

Естонія, Франція, Грузія, Греція, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, колишня 

Югославська Республіка Македонія, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, 

Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Сан-Марино, Іспанія, Сербія, 

Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна і Великобританія) будь-яка форма 

допомоги самогубству суворо заборонена і передбачає кримінальну 

відповідальність. У Швеції та Естонії сприяння самогубству не є злочином, 

однак естонські лікарі не мають права призначати препарат для полегшення 

життя шляхом самогубства. І навпаки, тільки чотири держави-члени 

(Швейцарія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург) дозволяють лікарям 
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виписувати смертельні наркотики, з урахуванням конкретних гарантій (див. 

рішення «Хаас проти Швейцарії» від 20 січня 2011 року) (п. 26)
 
[256]. 

Аналіз зарубіжного досвіду вирішення питання еутаназії свідчить, що 

існує три основних підходи до визначення правової природи цього діяння: 1) 

визнання його привілейованим вбивством (Азербайджан, Австрія, Грузія, Данія, 

Молдова, Німеччина, Польща тощо); 2) віднесення до числа обставин, що 

виключають злочинність діяння (як правило, це держави, де легалізовано 

еутаназію — Швейцарія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург); 3) включення до 

числа вбивств без пом’якшуючих обставин (Україна)
 
[316, с. 174]. 

Як підкреслює О.А. Мірошниченко, найбільше суперечок виникає саме у 

зв’язку з активною еутаназією. За словами вченої, відмінністю останньої від  

умисного вбивства є лише мета, спрямована на припинення страждань 

смертельно хворої людини
 
[145, с. 14]. 

Правове становище еутаназії в кожній з держав, в якій її легалізовано 

(Швейцарія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург), має свої нюанси. Зокрема, у КК 

Швейцарії встановлено відповідальність за підбурювання і допомогу у 

самогубстві (караються, коли злочинець вчиняє ці дії з «особистих мотивів» (ст. 

115)
 
[270].  

Показовим є рішення «Хаас проти Швейцарії» від 20 січня 2011 року. 

Суть справи полягала у наступному: заявник, посилаючись на статтю 8 ЄКПЛ, 

скаржився, що його право вирішувати, як і коли закінчиться його життя, було 

порушено (п. 3) [270]. Варто наголосити, що саме у справі «Прітті проти 

Сполученого Королівства» ЄСПЛ визначив, що право вибору, аби уникнути 

того, що вважається принизливим і мученицьким кінцем свого життя, може 

становити втручання в право на повагу до приватного життя, яке гарантоване 

пунктом 1 статті  8 ЄКПЛ (п. 67)
 
[260]. 

Заявник страждав від серйозного біполярного афективного розладу 

(психічний розлад, що проявляється афективними станами) протягом двадцяти 

років і двічі намагався покінчити життя самогубством. Вважаючи, що його 
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хвороба підлягає довготривалому лікуванню, унеможливлює гідне життя для 

нього, він просив допомоги в його припиненні. Він звернувся до кількох 

психіатрів, щоб отримати необхідну смертельну субстанцію (15 грамів 

фенобарбіталу натрію — використовується для еутаназії в Швейцарії), яка 

доступна тільки за рецептом, але йому було відмовлено (п. 7). Заявник 

скаржився на умови, необхідні для отримання фенобарбіталу натрію, а саме: 

медичний припис, заснований на ретельній психіатричній експертизі. Він 

стверджував, що, у виняткових ситуаціях, таких, як його, доступ до необхідних 

медичних продуктів для самогубства повинен бути гарантований державою (п. 

32)
 
[270]. 

ЄСПЛ було висловлено правову позицію, що людина вправі вирішувати, 

яким чином і в який момент його або її життя закінчиться, якщо він або вона 

здатні вільно приймати рішення з цього питання і вчиняти відповідні дії для 

цього. Зокрема, це становить один з аспектів права на повагу приватного життя 

за змістом статті 8 ЄКПЛ (п. 51)
 
[270]. 

ЄСПЛ вказав, що «ризики зловживань, притаманні системі, що полегшує 

доступ до евтаназії, не слід недооцінювати. Обмеження у доступі до 

фенобарбіталу натрію спрямовані на захист громадського здоров’я та безпеки і 

для запобігання злочинам. У зв’язку з цим, він поділяє думку федерального суду 

про те, що право на життя, гарантоване статтею 2 Конвенції, зобов’язує держави 

створити процедуру, здатну забезпечити, що рішення про припинення свого 

життя дійсно відповідає вільній волі індивіда. Суд вважає, що вимога 

пред’являти рецепт лікаря, виданого на підставі повного психіатричного 

обстеження, є засобом, що дозволяє виконати це зобов’язання. Крім того, це 

рішення відповідає духу Конвенції ООН про психотропні речовини» (п. 58)
 

[270]. 

Тому ЄСПЛ встановив, що навіть якщо припустити, що держави несуть 

позитивне зобов’язання вживати заходів для полегшення акту самогубства з 

гідністю, швейцарська влада не змогла виконати це зобов’язання в даному 
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випадку (п. 61). Отже, не було порушення статті 8 ЄКПЛ
 
[270]. 

14 травня 2013 року ЄСПЛ було розглянуто ще одну справу «Гросс проти 

Швейцарії» (матеріальний аспект питання еутаназії не розглядався, а було 

наголошено на відсутності в законодавстві Швейцарії чітких принципів, які б 

визначали, чи можлива еутаназія і за яких умов у випадку заявниці, яка не 

страждала смертельними хворобами, а просто стомилася жити)
 
[242].  

Невизначеність щодо результату прохання заявниці в ситуації, що 

стосується особливо важливого аспекту — її життя, викликає у неї душевні 

страждання (п. 66). ЄСПЛ дійшов висновку, що швейцарське законодавство, 

забезпечуючи можливість отримання смертельної дози фенобарбіталу натрію за 

рецептом лікаря, не забезпечує достатніх принципів, що забезпечують ясність у 

цьому праві. Таким чином, мало місце порушення статті 8 ЄКПЛ (п. 67)
 
[242].  

Враховуючи відмінності у законодавстві та легалізацію еутаназії у 

Швейцарії, наведені рішення ЄСПЛ слід використовувати з урахуванням 

особливостей національного законодавства у тих державах, де еутаназія та 

самогубство з допомогою інших осіб заборонено (зокрема, в Україні). 

У 2002 р. Бельгія стала другою після Голландії державою в Європі, де 

невиліковно хворі особи отримали право на добровільну відмову від життя. 

Активну еутаназію здійснюють сімейні лікарі, при цьому у 40% випадків у 

домашніх умовах
 
[338, с. 660]. 

Правова основа еутаназії в Нідерландах розроблена за допомогою низки 

судових справ у 1980-х і 1990-х роках. У ряді випадків лікарів притягали до 

відповідальності за виконання еутаназії. Проте для виправдання своїх дій вони 

обґрунтували поважні причини і змогли використати «необхідний захист 

(defence of necessity)»: лікарі можуть на законних підставах виконувати 

добровільні еутаназії, якщо пацієнт відчуває «нестерпні та безнадійні 

страждання» і в результаті, лікар переживає конфлікт між своїм професійним 

обов’язком, щоб зберегти життя і полегшити страждання. Таким чином, правова 

основа еутаназії в Нідерландах заснована на правовому захисті лікарів, а не 
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прав громадян
 
[377]. 

Бельгійський закон є дуже схожим на голландський (надання допомоги 

може бути виправдано, як правило, у випадках смертельної хвороби). 

Відмінністю бельгійського закону є те, що він більш конкретний у питаннях, 

хто має право на еутаназію (тільки люди, чиї страждання є результатом 

«серйозних невиліковних розладів, викликаних хворобою або нещасним 

випадком»)
 
[377]. 

12 лютого 2014 року парламент Бельгії прийняв закон, який дозволяє 

еутаназію для невиліковно хворих дітей без будь-яких вікових обмежень
 
[367], 

що викликало неоднозначні думки у суспільстві. Бельгія є першою державою у 

світі, яка зняла вікові обмеження щодо застосування еутаназії. Наприклад, у 

Нідерландах еутаназія є законною для дітей, старших 12 років та за наявності 

згоди батьків. 

ЄСПЛ зазначив, що «... держави-члени Ради Європи ще далеко не досягли 

консенсусу щодо права людини у вирішенні того, як і коли його життя має 

закінчитися. [...] Переважна більшість, схоже, надає перевагу захисту життя 

людини, ніж праву припинити його. Звідси випливає, що держави володіють 

значною свободою розсуду у цій галузі (п. 55)»
 
[270]. 

Останнім часом у Англії висловлюються пропозиції наслідувати практику 

Бельгії, Швейцарії, Голландії
 
[377]. Право на життя в контексті прав безнадійно 

хворих (еутаназія) було розглянуто у справі «Осман проти Сполученого 

Королівства» від 28 жовтня 1998 р. Однак, за словами В.Г. Буткевича, це 

рішення багатьом практикам національних судових установ здалося нечітким, 

переповненим загальним ставленням до проблеми
 
[21, с. 398]. 

Більш детально цю проблему було досліджено у справі «Прітті проти 

Сполученого Королівства» (рішення від 29 квітня 2002 р.). Заявниця 

(паралізована жінка, що страждала від невиліковної дегенеративної хвороби) 

стверджувала, що відмова генерального прокурора надати її чоловікові імунітет 

від притягнення до суду у випадку, якщо він допоможе їй вчинити самогубство, 
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та заборона в національному праві надавати допомогу у вчиненні самогубства, 

становили порушення її прав, гарантованих статтями 2, 3, 8, 9 і 14 ЄКПЛ (п. 3)
 

[260]. 

Згідно з англійським правом, вчинення самогубства не є злочином, але 

заявниця внаслідок своєї хвороби не в змозі вчинити такий крок самотужки. 

Проте відповідно до пункту 1 статті 2 Закону 1961 року про суїцид допомога  

іншій особі  у  вчиненні самогубства вважається злочином (п. 9)
 
[260]. 

У цій справі ЄСПЛ встановив, що жодного права померти — чи то з 

допомогою третьої  особи,  чи  з  допомогою  державного  органу — випливати 

зі статті 2 ЄСПЛ не може (п. 40). ЄСПЛ дійшов висновку, що порушення статті 

2 ЄКПЛ допущено не було (п. 42). ЄСПЛ визнав, що «немає підстав вважати 

свавіллям те, що закон наголошує на важливості права на життя, забороняючи 

суїцид зі сторонньою допомогою...» (абз. 2 п. 76)
 
[260]. 

Отже, за переконаннями В.Г. Буткевича, ЄСПЛ не визнається право 

померти ні з допомогою третіх осіб, ні з допомогою державних органів. 

Враховуючи свободу розсуду держави, ЄСПЛ не подав сигналу, що вважатиме 

порушенням ст. 2 ЄКПЛ, якщо держава, як, наприклад, Швейцарія, визнає таке 

право законодавчо. ЄСПЛ дійшов висновку: «Навіть якщо переважаючі 

обставини в певній державі, які дозволяють суїцид зі сторонньою допомогою, 

визнані такими, що не порушують ст. 2 Конвенції, це не може допомогти 

заявнику в цій справі...», — така позиція свідчить, що ЄСПЛ залишив остаточне 

вирішення цього питання за державами
 
[21, с. 403]. 

Останнім часом зростає кількість звернень громадян у державах, в яких 

еутаназія заборонена (зокрема, Німеччина, Італія), до Швейцарії, де це 

легалізовано. Таке явище отримало назву «туристична еутаназія». 

19 липня 2012 року ЄСПЛ було розглянуто ще одну гучну справу «Кох 

проти Німеччини». Її особливістю стало визнання того, що не тільки людина, 

що бажає померти, але й її близькі родичі, можуть мати юридичний інтерес у 

цьому питанні. Факти справи полягали у наступному: дружина заявника 
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страждала протягом тривалого часу від загальної сенсомоторної квадріплегії 

(була майже повністю паралізована). Вона бажала померти і тому звернулася до 

відповідних органів влади з проханням отримати фенобарбітал натрій 

(використовується для смертельних ін’єкцій в США). Однак її клопотання було 

відхилено. Зрештою вона покінчила з життям в Швейцарії, де закон був більш 

придатним для її бажання
 
[256]. 

Заявник стверджував, що відмова у наданні дозволу його покійній 

дружині придбати смертельну дозу ліків порушило і її, і його власне право на 

повагу до приватного і сімейного життя. Він також скаржився на відмову 

національних судів розглядати по суті його скарги (п. 3). За рахунок «виключно 

тісного взаємозв’язку між заявником і його покійною дружиною, а також його 

безпосередньої участі в реалізації її бажання звести рахунки з життям», ЄСПЛ 

постановив, що рішення відносно доступу дружини до летальних наркотиків 

безпосередньо стосувалося і заявника (п. 50)
 
[256]. 

ЄСПЛ не вирішував питання, чи мав право заявник користуватися правом 

його дружини на сприяння в здійсненні самогубства (допомогу, що полягає в 

доставці ліків), а розглянув процедурний аспект ст. 8 ЄКПЛ. Порушення прав 

пана Коха полягало не в отриманні отрути, як такої, а скоріше у відмові 

німецьких судів розглядати його справу по суті (п. 72) [256].  

Отже, у справі «Кох проти Німеччини» ЄСПЛ ще раз підтвердив свою 

попередню позицію, висловлену у справі «Прітті проти Сполученого 

Королівства» (пп. 40, 56, 78) [255], що не може бути жодного права на допомогу 

в самогубстві відповідно до статей 2, 3 або 8 ЄКПЛ. І ще раз наголосив на 

відсутності консенсусу в цьому питанні (п. 70) 
 
[256]. 

Законодавство України. Частиною 1 ст. 3 Конституції України 

проголошено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а ст. 27 Конституції 

України встановлено, що кожна людина має невід’ємне право на життя [101]. 

Також право на життя гарантується і статтею 281 ЦК [355]. В Основах 
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законодавства України про охорону здоров’я закріплено обов’язок медичних 

працівників надавати медичну допомогу у повному обсязі хворому, який 

знаходиться в  критичному для життя стані (ч. 1 ст. 52). Наголошено, що активні 

заходи щодо підтримання життя хворого припиняються в тому випадку, коли 

стан людини визначається як незворотня смерть (ч. 2 ст. 52 ). Окремо 

закріплено заборону щодо здійснення медичними працівникам еутаназії — 

навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою 

припинення його страждань [165]. 

Позбавлення життя людини є найтяжчим злочином проти особи. У 

випадку, коли особою порушується вказана заборона — її дії повинні бути 

кваліфіковані за ст. 115 КК України. Такий підхід підтримали 97 % 

респондентів (див. Додаток Г).  

Наведені правові орієнтири свідчать, що право на життя є найціннішим 

благом, оскільки надане людині від народження. Воно є базовим, а тому 

потребує неухильного дотримання. У протилежному ж випадку — втрачають 

сенс усі інші права людини.  

Стосовно самогубства (заподіяння смерті самому собі), як і готування до 

самогубства та замах на самогубство, такі дії не визнаються в Україні 

кримінально-караними
 
[155, с. 285]. 

У літературі все частіше висловлюються пропозиції щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за привілейований вид умисного вбивства —  

убивство невиліковно хворого на його прохання (О.С. Капінус
 
[84, с. 252], Ю.Б. 

Хім’як
 
[348, с. 127], Я.О. Триньова

 
[314, с. 290-291], В.К. Грищук

 
[322, с. 318], 

Н.Є. Маковецька
 
[322, с. 318]). 

 Я.О. Триньова, дослідивши національний та зарубіжний досвід щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти життя людини, 

пропонує доповнити КК України статтею 118-1 «Позбавлення життя людини із 

співчуття до неї» наступного змісту: «Позбавлення життя людини на її 

осмислене прохання із співчуття, викликаного її фізичними або моральними 
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стражданнями, з метою їх припинення, — карається позбавленням волі до двох 

років»
 
[316, с. 175]. 

 Запропонована Я.О. Триньовою стаття не позбавлена вад. Очевидно, що 

маються на увазі будь-які моральні чи фізичні страждання, хоча у практиці як 

ЄСПЛ, так і зарубіжних держав такі страждання пов’язані саме з невиліковною 

хворобою. Незрозуміло, як особа, яка буде позбавляти життя повинна 

оцінювати, що це саме осмислене прохання (на таку особу покладається ще й 

«повноваження» оцінки того, коли прохання потерпілого слід вважати 

осмисленим).  

 Пропонована санкція статті передбачає позбавлення волі до двох років, 

тобто, вказаний склад вчена пропонує віднести до злочинів невеликої тяжкості. 

Для порівняння у КК, наприклад, умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 

КК) карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Виходячи 

з об’єкта кримінально-правової охорони (у першому випадку — це життя 

людини, у другому — здоров’я), санкція статті повинна бути вищою, коли 

людина позбавляється життя. 

 За словами вченої, «...підставами твердження про незначну небезпечність 

цього діяння є його ненасильницький характер по відношенню до померлого, 

тобто позбавлення життя останнього на його прохання, а отже не всупереч його 

волі, що трапляється у випадку вбивства. Наслідки діяння при вчиненні цього 

проступку є небажаними лише для існуючого офіційного правопорядку, але 

були бажаними для людини, яка благала спричинити їй смерть заради 

припинення нестерпних страждань. Відтак виконавець її бажання не вступав у 

конфлікт з її суб’єктивним правом. Навпаки — він сприяв його реалізації»
 
 [316, 

с. 176]. 

 У світлі реформування кримінальної юстиції Я.О. Триньова пропонує 

віднести позбавлення життя людини із співчуття до неї до кримінальних 

проступків
 
[316, с. 176]. 
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 Ми не можемо погодитись з такою позицією. Оскільки, як зазначають 

кримінологи, з-поміж інших до насильницьких злочинів належать злочини 

проти життя: умисне вбивство; вбивство матір’ю новонародженої дитини; 

вбивство, вчинене в стані афекту; вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, що 

вчинила злочин; заподіяння смерті з необережності; доведення до самогубства
 

[109, с. 439]. Очевидно, заподіяння смерті у будь-якому випадку слід вважати 

насильницьким злочином (а не проступком) щодо особи (незважаючи на те, 

простий склад злочину, привілейований чи кваліфікований). 

Ю.Б. Хім’як, спираючись на практику ЄСПЛ (ст. 2 ЄКПЛ, зокрема справа 

«Прітті проти Сполученого Королівства»), пропонує доповнити КК України 

статтею 116-1 (Евтаназія) такого змісту: «1. Вбивство невиліковно хворого на 

його прохання, вчинене медичним працівником з мотивів співчуття з метою 

позбавлення хворого болісних фізичних страждань, які викликані його 

невиліковною хворобою, —  карається обмеженням волі на строк до п’яти років 

або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без 

такого»
 
[348, с. 205]. 

Вчений обмежується лише болісними фізичними стражданнями, хоча 

практика ЄСПЛ свідчить, що вони можуть бути спричинені у результаті 

психічних розладів (наприклад, справа «Прітті проти Сполученого 

Королівства»
 
[260]). Невдалим видається виокремлення спеціального суб’єкта 

злочину — медичного працівника (оскільки це поняття включає в себе лікарів, 

середній медичний персонал тощо).  

 За його словами, ЄСПЛ не надає чітких роз’яснень щодо еутаназії, проте 

важливим є висновок про відокремлення еутаназії від інших видів умисного 

вбивства через особливі мотиви (співчуття) та обставини (наявність 

невиліковної хвороби), в яких еутаназія може вчинятися
 
[348, с. 173]. Проте 
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автор не врахував тієї обставини, що таке розмежування у практиці ЄСПЛ 

стосується країн, де еутаназія чи самогубство з допомогою інших легалізовано. 

 Окремо зазначає Ю.Б. Хім’як, що за цей вид привілейованого складу 

умисного вбивства має передбачатися таке ж покарання, як і за інші види 

умисних вбивств за пом’якшуючих обставин, зокрема, за умисне вбивство при 

перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів 

необхідних для затримання злочинця. За словами вченого, така норма 

відповідатиме сучасним світовим тенденціям та практиці ЄСПЛ
 
[348, с, 127]. 

Проте, чи так це насправді, спробуємо з’ясувати. 

В.Г. Буткевич провів детальне дослідження ст. 2 ЄКПЛ і питання 

правосуб’єктності самогубця і особи, що сприяє самогубству, і з його доводами 

неможливо не погодитись. Зводяться вони до наступного: 1) самогубство не 

можна вилучати з-під заборони «умисного позбавлення життя», навіть якщо 

його назвати нейтральним: «вбивством із милосердя», оскільки, як означає 

термін «умисний», воно чиниться з певним наміром, свідомо — вбити ще живу 

людину; 2) право на самовизначення (стаття 8 ЄКПЛ) означає, що людина має 

право визначатися у своєму житті, а не право покінчити з цими своїми правами. 

У жодному підготовчому документі до ЄКПЛ не йдеться, що її творці мали 

намір закріпити право на позбавлення прав, тим більше у приватному і 

сімейному житті; 3) кожна людина має право на здійснення певних обрядів, але 

ст. 9 ЄКПЛ не передбачає та не допускає можливості вчинення вбивства, навіть 

добровільного; 4) посилатися на ст. 14 ЄКПЛ можна, але у випадку самогубства 

чи сприяння вбивству зазначена стаття не має автономної дії. За словами 

вченого, не знайшовши порушень в жодній із попередніх заборон, немає підстав 

їх визнавати і за цією статтею ЄКПЛ
 
[21, с. 405-406]. 

В.Г. Буткевич дійшов висновку: самогубство чи сприяння самогубству не 

знімає з суб’єктів цих дій за ЄКПЛ ні певних обов’язків, ні певних прав, як і не 

надає їм додаткових (підкреслено — нами — С.О.). ЄКПЛ не знає такого права, 

як право на самогубство, тому не слід шукати і його суб’єктів
 
[21, с. 406].  
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Якщо звернутись до привілейованих складів злочинів, які передбачають 

кримінальну відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця, то видно, що відповідні обставини їх вчинення закріплено у ст. 66 КК 

[126], а також вони відповідають п.«a» (для захисту будь-якої особи від 

незаконного насильства) та п. «b» (для здійснення законного арешту або для 

запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою) частини 2 ст. 2 

ЄКПЛ (передбачає випадки, коли позбавлення життя не розглядається як таке, 

що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно 

необхідного застосування сили) [96]. 

 Тому незрозуміло, як визначати поняття «співчуття» у контексті КК 

України (ст. 66 не містить вказівки на таку обставину). На нашу думку, 

доповнення КК України привілейованим складом щодо еутаназії та з 

врахуванням особливих мотивів (співчуття) є недоцільним.  

 В.К. Грищук та Н.Є. Маковецька, враховуючи досвід Республіки Польща, 

пропонують доповнити КК України статтею 118-1 «Заподіяння смерті зі 

співчуття (Еутаназія)» в такій редакції: «Заподіяння смерті людині, що хворіє на 

невиліковну хворобу й у зв’язку з цим переживає нестерпні фізичні або 

психічні страждання, на її однозначно чітку, наполегливу вимогу та під впливом 

співчуття до неї з метою позбавити її страждань, — карається... »
 
[322, с. 322]. 

 Вчені вказали, що польський законодавець дещо звузив межі застосування 

статті про кримінальну відповідальність за еутаназію, тому що вбивство на 

вимогу потерпілого, але без наявності у винного співчуття до нього 

становитиме основний склад вбивства, а не привілейований
 
[322, с. 318]. 

Виникає запитання, чи буде відповідати (мотивам співчуття та меті — 

позбавити страждань) ситуація, коли надавши ліки для прискорення смерті, 

особа не помирає, а ще декілька днів відчуває нестерпний біль? Очевидно, що 

ні. 
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 Викликає подив, що європейські держави запроваджують привілейовані 

склади за еутаназію чи самогубство з допомогою інших осіб. Цілком правий К. 

Бельтрамо, який наголошує, що є певні речі, які завжди повинні бути 

заборонені. Вбивство — це завжди неправильно, а еутаназія — це явно 

вбивство. І народи, які використовують еутаназію (як Голландія або Бельгія) 

швидко стали на шлях неповаги до життя. Незважаючи на необов’язковий 

характер резолюції проти еутаназії, затвердженої 25 січня 2012 року 

Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), автор сподівається, що це є 

кроком до відмови від цього явища
 
[368]. 

 Слушно наголошує Г. Пуппінк, що не лише еутаназія чи самогубство з 

допомогою інших осіб не може визнаватись «правом», а така практика не 

повинна бути дозволена чи витлумачуватись з ЄКПЛ, оскільки сама по собі є 

грубим порушенням ст. 2 ЄКПЛ. Вказана стаття вимагає від держави поваги і 

захисту життя всіх людей, без винятку, і встановлює принцип, що «ніхто не 

повинен бути позбавлений життя навмисно». Якщо держави мають лише 

відносне зобов’язання щодо запобігання самогубства, то логічно, що у них є 

абсолютне зобов’язання не брати участь в умисному вбивстві третьою особою 

або шляхом надання коштів та запобігаючи цьому, коли це можливо. ЄКПЛ не 

допускає згоду жертви як можливість звільнення вбивці від відповідальності, 

або звільнення держави, в якій таке вбивство мало місце
 
[374].  

 За словами В.Г. Буткевича, держави, які закріпили право на самогубство у 

своєму законодавстві, формально познімали більшість питань і тим самим 

покращили статистику кримінальних злочинів у цій сфері, проте це не сприяло 

вирішенню проблеми
 

[21, с. 406]. Наприклад, лібералізація еутаназії в 

Нідерландах призвела до тривожного числа випадків насильства, в яких 

смертельні ін’єкції були дані без згоди пацієнта (п. 42)
 
[256]. 

 К. Бельтрамо наголошує, що зростає кількість європейців, які виступають 

проти еутаназії. Багато порушень, що відбуваються в державах, які дозволяють 

еутаназію, викликають тривогу і являють собою порушення істинних прав 
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людини. Це ще раз переконує, що еутаназія повинна завжди бути заборонена. 

Незначна частина європейських держав, які дозволяють еутаназію, повинна 

переглянути своє законодавство відповідно до принципів, викладених в ПАРЄ
 

[368]. 

 

 2.2. Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини з 

питань матеріального кримінального права щодо заборони катування (ст. 3 

ЄКПЛ) 

 

2.2.1. Складові елементи заборони катування, нелюдського або 

такого, що принижує гідність, поводження чи покарання у контексті 

практики Європейського суду з прав людини. Стаття 3 ЄКПЛ слугує однією 

з найважливіших гарантій захисту особи від свавільних дій інших осіб. За 

останні роки не спостерігається тенденція до зменшення кількості справ, що 

перебувають на розгляді у ЄСПЛ. Наприклад, у 2006–2009 рр. ЄСПЛ було 

встановлено порушення статті 3 ЄКПЛ, що стосувалося нелюдського чи 

принижуючого гідність поводження або покарання у 22 справах проти України, 

відсутність ефективного розслідування – у 8 справах. У 2010–2012 рр. 

показники зросли, зокрема, факти катування було констатовано у 8 справах, 

нелюдського чи принижуючого гідність поводження або покарання – у 51 

справі, відсутність ефективного розслідування – у 28 справах
 
[235]. 

З огляду на зазначене, питання заборони катування залишається 

актуальним для нашої держави. Окремий інтерес становить дослідження 

складових елементів заборони катування та їх основних характеристик у світлі 

правових позицій ЄСПЛ, що обумовлено наявністю дискусій стосовно 

встановлення критеріїв розмежування незаконних видів поводження, 

закріплених у статті 3 ЄКПЛ. 

Аналіз останніх досліджень з цієї теми показав, що особлива увага 

науковцями приділяється питанням: розмежування понять «катування» і 
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«нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження» (В.Г. Буткевич)
 
[64; 

65]; розгляду практики ЄСПЛ щодо порушення статті 3 ЄКПЛ (А.П. Бущенко)
 

[24]; розгляду критеріїв розмежування видів поводження (Крістіан М. Де Вос)
 

[369]; виокремлення форм забороненого поводження на основі критерію різного 

ступеню страждань, спричинених потерпілому (Т.І. Фулей)
 

[334]; аналізу 

правових позицій ЄСПЛ щодо визначення поняття «катування» та його 

відмежування від суміжних понять (Ю.Б. Хім’як)
 
[347] тощо. 

Статтею 3 ЄКПЛ акцентовано увагу на забороні катування або 

нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, але не 

розкрито суті зазначених понять. Тому саме ЄСПЛ у своїх рішеннях, які є 

актами застосування та тлумачення норм ЄКПЛ розкриває зміст складових 

статті 3 і одночасно вказує на необхідність їх розмежування. У зв’язку з тим, що 

Україна є державою-учасницею ЄКПЛ та статтею 17 Закону «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

закріплено, що суди застосовують при розгляді справ ЄКПЛ та практику ЄСПЛ 

як джерело права [212], очевидною є необхідність приведення національного 

законодавства (зокрема, кримінального) та правозастосовчої практики до 

стандартів, що висуваються ЄКПЛ та ЄСПЛ. 

Лаконічний зміст статті 3 ЄКПЛ надає широкі можливості ЄСПЛ для 

врахування змін, що відбуваються у суспільному розвитку. Наприклад, у справі 

«Тесленко проти України» ЄСПЛ ще раз наголосив, що «...за потреби 

зростаючих стандартів, які вимагаються у сфері захисту прав людини та 

основоположних свобод, відповідно й неминуче вимагається більша рішучість 

при оцінці порушень основоположних цінностей демократичного суспільства. 

У світлі такого підходу ЄСПЛ постановив, що певні дії, які в минулому 

кваліфікувались як «нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження», на 

противагу «катуванню», у майбутньому можуть кваліфікуватись по-іншому» (п. 

100-101)
 
[266]. Тобто, керуючись у своїй діяльності принципом еволюційного 

тлумачення, на сьогодні ЄСПЛ може визнати катуванням ті дії, які раніше 
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визнавались нелюдським поводженням.  

Таким чином, зміна підходів у практиці ЄСПЛ (у зв’язку з підвищенням 

стандартів та демократичними перетвореннями), а також консерватизм та 

нерішучість національних правозастосовчих органів, завантаженість та 

відсутність вільного часу для вивчення значного масиву матеріалу, слугують 

стримуючими факторами у процесі впровадження практики ЄСПЛ на теренах 

нашої держави. 

ЄСПЛ наголошено, що поняття, які містяться у ЄКПЛ, не завжди мають 

те саме значення, яке вони мають у системі національного правопорядку
 
[18, с. 

513]. З цього приводу слушними є зауваження, що в Україні фактично 

формується подвійний стандарт прав людини: один — для себе, що існував 

протягом багатьох років, а інший — для Європи
 
[77, с. 45]. 

Такий стан речей вимагає узгодження як національних інтересів, так і 

врахування стандартів, що висуваються європейським співтовариством. Це, у 

свою чергу, сприяє вивченню практики ЄСПЛ і напрацюванню на її основі 

рекомендацій для розмежування катування від інших видів поводження. 

За словами С.В. Шевчука, різниця між різними категоріями поводження 

та покарання, що міститься у статті 3 ЄКПЛ, значної ролі не відіграє, оскільки  

встановлення наявності хоча б однієї з них свідчить про порушення державою 

статті 3 ЄКПЛ
 
[361, с. 146]. Однак з таким твердженням повністю погодитись 

не можна, оскільки правові позиції ЄСПЛ (в яких встановлено порушення 

статті 3 ЄКПЛ) показують, що при кваліфікації дій особи за ст. 127 КК слід 

робити розмежування між катуванням (як найбільш серйозною формою) та 

іншими видами відповідного поводження. Звернення до практики ЄСПЛ буде 

корисним при з’ясуванні того, які саме насильницькі дії призводять до наслідків 

у вигляді сильного фізичного болю або фізичних чи моральних страждань, а 

також у чому їх суть та за допомогою яких критеріїв можливе розмежування 

зазначеного складу злочину від інших складів злочинів, передбачених КК 

України. 
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У національному законодавстві дії, що визнаються ЄСПЛ як нелюдське 

або принижуюче гідність поводження чи покарання, не визнаються катуванням, 

але за певних обставин можуть отримувати кваліфікацію за іншими статтями 

КК України (статті 121, 122, 124, 125, 126 тощо), тому і міра відповідальності за 

такі дії буде відрізнятись від тієї, що передбачена за катування (ст. 127 КК) 

[126]. 

З цього приводу Ю.Б. Хім’як вказує, що при порівнянні визначення 

катування у КК України та в практиці ЄСПЛ спостерігаються певні 

термінологічні невідповідності. ЄСПЛ вважає, що катування повинне 

супроводжуватись заподіянням тяжкого фізичного чи морального страждання. 

Водночас спричинення нетяжких фізичних чи моральних страждань не досягає 

катування за рівнем тяжкості
 
[347, с. 13].  

Також у абз. 1 п. 3 постанови ПВС «Про практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 зазначено: при визначенні 

ступеню тяжкості вчиненого особою злочину суди повинні виходити із 

особливостей конкретного злочину і обставин його вчинення (форма вини, 

мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, 

роль кожного із співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і 

ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо) [203].  

Таким чином, з’ясування питання, чи піддавалась особа саме катуванню 

або ж нелюдському і такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 

має відображатись у вироках судів при призначенні покарання і впливати на вид 

та розмір призначеного покарання. Наприклад, санкція ч. 1 статті 127 КК є 

відносно-визначеною, оскільки має один вид покарання і вказує його нижчу та 

вищу межі. Тому міра кримінальної відповідальності буде визначатись в межах 

санкції та з урахуванням змісту дій, мети, інтенсивності поводження та ступеню 

страждань. 

Крім того, розмежування вказаних понять дає можливість глибше 

зрозуміти їх зміст та суть. У першу чергу, ці знання необхідні для того, щоб 
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обирати ефективні засоби боротьби з проявами насильницьких дій. 

Неправильне ж застосування норм кримінального закону, здійснене 

національними правозастосовчими органами (а саме, судами України), може 

призвести до негативних наслідків: а) порушення фундаментальних прав і 

свобод людини і громадянина; б) підриву престижу держави на просторах 

європейського співтовариства. 

Загалом звернення до практики ЄСПЛ дозволяє зробити висновок про те, 

що при застосуванні статті 3 ЄКПЛ необхідно виділяти три заборони, а саме 

заборони щодо: 1) катування; 2) покарання, яке є нелюдським або принижує 

гідність; 3) поводження, яке є нелюдським або принижує гідність
 
[366, с. 30]. 

У «модельній» справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ 

вказав, що головна відмінність між катуванням і нелюдським чи таким, що 

принижує гідність, поводженням полягає у силі завданих страждань
 
[366, с. 33]. 

В.Г. Буткевич відмічає, що у справі «Ірландія проти Сполученого 

Королівства» ЄСПЛ напрацьовано два позитивні висновки. Перший стосується 

встановлення різниці між катуванням та нелюдським і таким, що принижує 

гідність, поводженням. Зокрема, під час катування спричиняєтьяс значно 

більший, сильніший і глибший рівень страждань у порівнянні з тим, що 

завдається після нелюдського і принижуючого гідність поводження. Другий 

висновок стосується того, що страждання мають спричинятись жертві навмисно 

для отримання зізнання чи іншої інформації. На відміну від нелюдського 

поводження, при катуванні обов’язково повинно бути встановлено, що 

страждання особі завдавались умисно, з метою визнання нею себе винною чи 

отримання від неї певної інформації
 
[64, с. 809-810]. 

Проблеми щодо розмежування катування і жорстокого, нелюдського та 

принижуючого гідність поводження чи покарання полягають в тому, що не 

завжди відомі всі обставини справи або складно відокремити режим утримання 

в принижуючих гідність умовах та безпосередніми свідомими проявами 

насильства
 
[65, с. 84]. 
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У свою чергу, Крістіан М. Де Вос наголошує, що відмежування катування 

від інших видів поводження лише за такими критеріями, як інтенсивність 

поводження та ступінь страждань, не є виправданим. Аргументація вченого 

заснована на тому, що у справі, порушеній Данією та іншими державами проти 

грецького військового уряду (1969), Європейська комісія з прав людини 

підкреслила, що мета відіграє першочергове значення у розмежуванні 

катування від інших видів поводження. В обох випадках має місце спричинення 

страждань, але такі страждання в деяких випадках можуть бути виправдані 

(наприклад, у випадку пострілу в ногу підозрюваного, якщо це був єдиний 

спосіб затримати його), на противагу від катування, яке ніколи не може бути 

виправданим
 
[369]. 

Крістіан М. Де Вос дійшов висновку, що у справах «Кінан проти 

Сполученого Королівства» та «Селмуні проти Франції» прослідковується 

тенденція, що інтенсивність поводження та ступінь страждань є менш 

важливими чинниками, оскільки поводження, яке раніше визнавалось як 

нелюдське, згодом може бути розцінено як катування
 
[369]. 

Влучним є зауваження С.В. Шевчука стосовно того, що межа між 

нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням не є досить чіткою
 

[361, с.146]. Навіть у своїй практиці ЄСПЛ не дає чітких критеріїв 

розмежування і у більшості випадків встановлює порушення одночасно за 

двома ознаками — «нелюдським та таким, що принижує гідність». 

Орієнтири для з’ясування поняття «нелюдське» можна знайти у справі 

«Чембер проти Росії», під яким розуміють навмисне, триваюче протягом 

декількох годин поспіль і таке, що наносить або реальні тілесні ушкодження, 

або глибокі фізичні або моральні страждання (п. 51)
 
[271]. 

У контексті зазначеного потребує вирішення питання, що слід розуміти 

під «поводженням, що принижує гідність». У справах «Пірс проти Греції» (п.п. 

67–68, 74), «Валашинас проти Литви» (п. 101) ЄСПЛ вказав: вирішуючи, чи є 

поводження таким, що принижує гідність, у розумінні статті 3 ЄКПЛ, слід 
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брати до уваги, чи не було його метою принизити і зневажити відповідну особу 

і чи його наслідки вплинули несприятливо на особистість людини у спосіб, 

який не відповідає статті 3 ЄКПЛ. Навіть відсутність такої мети не може 

переконливо виключити констатацію порушення цього положення
 
[334, с. 15]. 

Під «поводженням, що принижує гідність» розуміють таке, що 

застосовується, щоб викликати почуття страху, пригніченості й безпорадності, 

здатні образити чи збентежити потерпілих та, можливо, зламати їх фізичний і 

моральний опір, або спонукати потерпілих діяти всупереч своїй волі чи совісті 

(п. 109) (рішення ЄСПЛ у справі «Кінан проти Сполученого Королівства»)
 
[24, 

с. 30]. 

Наприклад, у справі «Яковенко проти України» було встановлено, що 

переповненість камер, позбавлення сну, нестачу природного освітлення та 

повітря також слід розглядати як порушення статті 3 ЄКПЛ в частині, що 

стосується поводження, яке принижує гідність (п. 89)
 
[272]. 

У справі «Іванчук проти Польщі» зазначалось, що обшук ув’язненого, 

пов’язаний з його роздяганням, може становити порушення статті 3 ЄКПЛ у 

частині приниження людської гідності, за винятком, коли це виправдано 

конкретними обставинами; такий захід, як роздягання ув’язненого догола, має 

проводитись належним чином, тобто у чітко встановленій формі, не бути 

образливим та за відсутності осіб протилежної статі (пункти 58–59)
 
[247]. 

ЄСПЛ також вказує, що поводження не буде таким, що принижує гідність, 

якщо відповідна особа не зазнала образи чи приниження, які досягли 

мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього рівня жорстокості є відносною і 

має визначатись виходячи з обставин кожного випадку (п. 50)
 
[247]. Таким 

чином, у розумінні ЄСПЛ моральні страждання особи тісно пов’язані з 

психоемоційним станом людини, вплив на який здійснюють певні зовнішні 

фактори.  

Розмежування понять «поводження» та «покарання» ЄСПЛ здійснюється, 

виходячи зі звичного розуміння цих слів. На основі узагальнення прецедентної 
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практики ЄСПЛ у літературі виділяють чотири категорії поводження:  

1) як дія або поведінка — має місце у тих випадках, що стосується 

зловживання і проявляється у насильстві (у тому числі нападах, допитах, 

проведенні обшуку, знищенні майна тощо), тобто, містить певні форми 

поведінки стосовно фізичної особи
 
[378]; 

2) ситуація чи збіг обставин — у більшості випадків стосується умов 

тримання під вартою. Наприклад, у справі «Сорінг проти Великобританії» 

вперше було наголошено, що за умов дуже тривалого періоду часу в очікуванні 

смертної кари в екстремальних умовах, які призвели до страждань, а також 

особистих обставин заявника (вік та психічний стан у момент скоєння злочину), 

екстрадиція заявника в США піддасть його реальному ризику поводження, що 

виходять за межі, встановлені статтею 3 ЄКПЛ [378]; 

3) як бездіяльність — найчастіше стосується питання ненадання належної 

медичної допомоги. У справі «Кінан проти Великобританії» ЄСПЛ встановив 

порушення державою статті 3 ЄКПЛ у результаті нездатності забезпечити 

належний догляд, що призвело до того, що заявник, покінчив життя 

самогубством
 
[378]; 

4) як спосіб або ставлення — засновано на випадках, пов’язаних з 

реакцією органів державної влади. У справі «Курт проти Туреччини» заява не 

була розглянута прокурором належним чином. У результаті таких дій заявниці 

були спричинені переживання, оскільки їй було відомо, що її сина затримали, 

проте не надали офіційної інформації про його подальшу долю
 
[378]. 

Прецедентна практика, що стосується встановлення факту нелюдського 

покарання, є незначною. Прикладом може слугувати справа «Чембер проти 

Росії», в якій заявнику було наказано присідати в якості покарання за 

недостатньо ретельно вимиту казарму. ЄСПЛ зазначив, що суворість покарання, 

як очевидно, не може бути виправдана будь-якими вимогами військової служби 

чи підготовки або розглядатися як сприяюча виконанню особливої місії 

збройних сил. На думку ЄСПЛ, таке покарання викликало у заявника глибокі 
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фізичні страждання і вийшло за межі мінімального рівня жорстокості, тобто, 

заявник був підданий нелюдському покаранню у порушення статті 3 ЄКПЛ (п. 

53-57)
 
[271].  

На основі аналізу практики ЄСПЛ нами було наведено основні 

характеристики складових статті 3 ЄКПЛ (див. Додаток В). Перелік 

характеристик, що напрацьовані на основі «модельних справ» ЄСПЛ, не є 

вичерпним і з часом може набувати нового забарвлення. Хоча ЄСПЛ і 

намагається дотримуватись своєї попередньої практики, однак, як вже 

неодноразово зазначалось, ЄСПЛ керується принципом еволюційного 

тлумачення та ЄКПЛ є «живим інструментом», що сприяє зміні підходів у 

практиці (ступінь страждань не зафіксовано у часі). 

 

2.2.2. Недоліки статті 127 КК України у світлі практики 

Європейського суду з прав людини. За даними ЄСПЛ, Україна перебуває на 

четвертому місці після Росії, Туреччини та Італії за кількістю справ, які 

розглядає ЄСПЛ
 
[363]. 

Основними проблемами, що призводять до констатації ЄСПЛ порушень 

Україною положень ЄКПЛ, є: погане поводження щодо особи, яка перебуває під 

контролем держави в місцях досудового тримання під вартою або в місцях 

виконання покарання; неефективне розслідування правоохоронними органами 

кримінальних справ за фактами поганого поводження з боку представників 

державних органів щодо таких осіб, а також за фактами смерті та зникнення 

людей [363]. 

На вказаних проблемах наголошено і в Узагальненні практики 

застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при 

здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 - перше 

півріччя 2012 року, проведеному ВСС
 
[320]. 

Отже, не може не турбувати ситуація, за якої ЄСПЛ констатує значні 
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порушення з боку працівників правоохоронних органів під час здійснення ними 

своїх службових обовʼязків та випадки безкарності вказаних осіб у зв’язку з 

наявними вадами кримінального законодавства України.  

Статтею 127 КК України передбачається відповідальність за катування, 

формулювання визначення якого було здійснено з урахуванням положень 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р., 

ратифікованої Україною 26 січня 1987 р. [97]. 

Однак реалізація положень Конвенції проти катувань у ст. 127 КК була 

здійснена з певними недоліками. Зокрема, у літературі наголошується на таких 

основних проблемах: 

1) визначення поняття «дія» (у Конвенції проти катувань вживається 

термін «act») не передбачає «бездіяльність» або «свідому бездіяльність». За 

словами П.В. Пушкара, у статті 1 Конвенції проти катувань термін «катування» 

визначається як «свідома бездіяльність». Вчений говорить, що у випадку 

бездіяльності, наслідком якої є «катування» особи, такі дії повинні 

кваліфікуватись за сукупністю статті 127 КК та статті, що передбачає злочинну 

бездіяльність [231, с. 72-73]; 

2) у статті 127 КК України йдеться лише про прямий умисел при вчиненні 

зазначених дій. Хоча у практиці ЄСПЛ може бути відсутня вказівка на умисел, 

або згадуватись про непрямий умисел. Наголошується, що може бути відсутня і 

спеціальна мета [231, с. 72-73]; 

3) відсутність вказівки на «спеціального суб’єкта» (службової особи) є 

свідченням того, що законодавець не бажає визнавати реально існуючу 

проблему і необхідність введення абсолютної заборони у кримінальному 

законодавстві на дії службових осіб (зокрема, це стосується службових осіб 

органів внутрішніх справ під час розслідування кримінальних справ чи 

обставин правопорушень, або органів системи виконання покарання)
 
[231, с. 72-

73]. 



134 

 

 

Суб’єкт катування за ст. 127 КК загальний. Вченими наголошується, що у 

частині визначення суб’єкта цього злочину ст. 127 не узгоджена з ч. 1 ст. 1 

Конвенції проти катувань, згідно з якою суб’єктом катування можуть бути 

тільки державні посадові особи чи інші особи, які виступають як офіційні
 
[76, с. 

66-67]. 

Слід погодитись з М.І. Хавронюком, який зазначає, що деякі українські 

автори, незважаючи на те, що визначення катування у ст. 127 КК України не 

відповідає його визначенню у Конвенції проти катувань, критикуючи 

українського законодавця, пропонують власне його визначення. Однак ним 

знову ж не враховано, що суб’єкт катування має бути спеціальним, як 

передбачено Конвенцією проти катувань
 
[338, с. 648]. 

Неодноразове внесення змін (у 2005, 2008, 2009 роках) до статті 127 КК 

призвело до певної неузгодженості при кваліфікації дій зазначених вище осіб. 

На думку М.І. Хавронюка: той факт, що згідно із Законом № 270-VI від 15 

квітня 2008 р. абзац перший частини другої статей 365 і 373 доповнено словами 

«за відсутності ознак катування», означає, що побої, мучення або інші 

насильницькі дії, вчинені: «під час перевищення влади або службових 

повноважень службовою особою; при допиті особою, яка проводить дізнання 

або досудове слідство, — не можуть кваліфікуватись за статтями 365 і 373». 

Зазначені дії повинні отримати кваліфікацію за ч. 1 ст. 127 КК в усіх випадках, 

коли вчинені з метою: «примусити потерпілого або іншу особу вчинити дії, що 

суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості 

чи визнання; покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним чи іншою особою 

або у скоєнні яких він чи інша особа підозрюється; залякати його чи інших осіб; 

дискримінувати його чи інших осіб» [155, с. 319]. 

 З часу набрання чинності Законом № 270-VI від 15 квітня 2008 р. не 

можуть виникати ситуації, за яких перевищення службовою особою влади чи 

службових повноважень, що супроводжується насильством, застосуванням 

зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, 
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діями, було б кваліфіковано за ч. 2 ст. 365
 
[155, с. 319-320]. 

Проте аналіз практики національних судів у справах, що стосуються 

застосування насильства з боку працівників правоохоронних органів (зокрема, 

міліції), свідчить про неоднозначність підходу до цього питання. 

Наприклад, вироком Братського районного суду Миколаївської області у 

справі № 1-13/11 від 24 січня 2011 року винних осіб було засуджено за 

сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 

127 КК України [32]. 

У одному з епізодів справи було встановлено, що будучи службовими 

особами правоохоронного органу, у кінці вересня 2009 року, ОСОБА_4 спільно 

з ОСОБА_5, прибули до будинку за місцем проживання ОСОБА_9, де на 

подвірʼї вказаного домоволодіння ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перевищуючи владу, 

з метою примусити ОСОБА_9 до підписання протоколу про адміністративне 

правопорушення, умисно нанесли останньому: ОСОБА_4 — не менше 3-х 

ударів руками та 2 ударів ногою в область голови та обличчя, внаслідок чого 

спричинив ОСОБА_9 тілесні ушкодження, що відносяться до легких тілесних 

ушкоджень, та ОСОБА_5 — не менше 5-х ударів руками та 3 ударів ногою в 

область голови та обличчя, в результаті чого спричинив ОСОБА_9 тілесні 

ушкодження у вигляді забою м’яких тканин обличчя, які відносяться до 

категорії легких тілесних ушкоджень. Крім того, ОСОБА_4, за вказаних вище 

обставин, було надано ОСОБА_9 2 бланки протоколів про адміністративне 

правопорушення та наказано підписати вказані протоколи в зазначених місцях
 

[32].  

Вироком апеляційного суду Чернігівської області від 7 лютого 2011 року у 

справі № 11-40/11 було встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, 

будучи службовими особами правоохоронного органу, 25 вересня 2009 року з 

метою отримання зізнання ОСОБА_2 в крадіжці, діючи в змові між собою, 

перевищуючи надані їм владні повноваження, вивезли останнього до лісової 

галявини та почали катувати, а саме: завели ОСОБА_2 під ліктьові суглоби 
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металевий лом і підвісили його в такому положенні на металевому ломі між 

гілкою дерева та дерев'яною палкою, чим образили особисту гідність 

потерпілого і заподіяли сильного фізичного болю. ОСОБА_2 зірвався з 

металевого лому і впав на землю, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою добитись 

зізнання у вчиненні крадіжки, умисно, по черзі нанесли ОСОБА_2 декілька 

ударів рукою в ділянку тулуба, після чого, за допомогою ОСОБА_9 знову 

підвісили ОСОБА_2 в такому ж положенні, продовживши його катування 

шляхом нанесення ударів руками. Катування ОСОБА_2 було припинено тільки 

тоді, коли останній погодився зізнатися у вчинені крадіжки шиферу, чого й 

вимагали вищевказані особи [31]. 

Вироком Куликівського районного суду Чернігівської області від 4 червня 

2010 року дії зазначених осіб було кваліфіковано за  ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 КК 

[31]. 

Однак колегія суддів апеляційного суду Чернігівської області у вироку від 

7 лютого 2011 року зазначила наступне: виключити з обвинувачення ОСОБА_7, 

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину з 

використанням свого службового становища» у зв’язку з внесенням змін до ч. 2 

ст. 127 КК Законом від 05.11.2009 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України»; вчинення підсудними умисних дій, які виразилися 

в умисному заподіянні потерпілому ОСОБА_2 сильного фізичного болю та 

фізичного страждання, шляхом нанесення побоїв, мучення та інших 

насильницьких дій з метою отримати від нього визнання в скоєні злочину, 

вчинені за попередньою змовою групою осіб, необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 

127 КК
 
[31]. 

Очевидно, окремі суди при вирішенні аналогічних справ продовжують 

користуватися застарілими порівняно з чинним законодавством 

рекомендаціями, наведеними у абз. 1 п. 12 ППВС «Про судову практику у 

справах про перевищення влади або службових повноважень» від 26 грудня 

2003 року № 15, де зазначається, що у разі, коли при перевищенні влади або 
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службових повноважень фізичне насильство полягало в катуванні, 

відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 127 КК, вчинене охоплюється ч. 2 ст. 

365 цього Кодексу; якщо ж катування містило ознаки злочину, відповідальність 

за який передбачена ч. 2 ст. 127 КК, дії службової особи необхідно 

кваліфікувати за сукупністю злочинів — за ч. 2 ст. 127 і ч. 2 ст. 365 КК [205]. 

У цьому зв’язку необхідно нагадати, що навіть змінити раніше надані ним 

рекомендації ПВС не може, оскільки згідно із Законом «Про судоустрій і статус 

суддів» від 7 жовтня 2010 р. він більше не уповноважений ні надавати 

роз’яснення стосовно застосування законодавства, ні змінювати чи скасовувати 

раніше надані роз’яснення. 

У своїй доповіді відносно України щодо боротьби з жорстоким 

поводженням і безкарністю та ефективним розслідуванням жорстокого 

поводження Дж. Мардох наголосив на потребі у запровадженні конкретного та 

однозначного положення, яким би охоплювались усі види актів умисного 

жорстокого поводження з боку службових осіб (зокрема, працівників 

правоохоронних органів). Зазначено, що дії, які полягають у жорстокому 

поводженні з боку працівників правоохоронних органів з метою отримання 

зізнання, є якісно відмінними від застосування актів жорстокого поводження, 

здійснюваних недержавними службовцями
 
[137, с. 31-32]. 

Оскільки з моменту імплементації ЄКПЛ вона стала частиною 

національного законодавства України, то відповідно все, що заборонено 

статтею 3 ЄКПЛ, а також тлумачення статті 3 ЄСПЛ повинно бути враховано 

при вдосконаленні згадуваного вище поняття та реалізовуватись на практиці 

правозастосовчими органами України. 

Враховуючи той факт, що ЄСПЛ при розгляді справ користується 

визначенням «катування», наведеним у Конвенції проти катувань, слід 

зазначити наступне. 

По-перше, стаття 1 Конвенції проти катувань в якості суб’єктів катування 

розглядає державних посадових осіб чи інших осіб, які виступають як офіційні. 
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На сьогодні невідомі точні показники щодо фактів катування чи 

застосування насильства, вчинених службовими особами правоохоронних 

органів, оскільки у більшості із зазначених вище випадків кримінальні справи 

порушуються не за ст. 127, а за ст. 365 КК. У статистичних даних МВС України 

наведена лише загальна кількість випадків щодо перевищення службовими 

особами своїх повноважень Таким чином, інформація стосовно застосування 

насильства з боку працівників правоохоронних органів під час виконання своїх 

службових обовʼязків є певною мірою прихованою. 

Однак аналіз практики ЄСПЛ (рішення у справах «Афанасьєв проти 

України» [236], «Вергельський проти України» [240], «Ісмаілов проти України» 

[248], «Кобець проти України» [253], «Козинець проти України» [254], 

«Нечипорук і Йонкало проти України» [257], «Самардак проти України» [261], 

«Суптель проти України» [264], «Тесленко проти України» [266] та інші) 

свідчить про наявність проблеми — вчинення катування, нелюдського і такого, 

що принижує гідність, поводження чи покарання службовими особами 

правоохоронних органів під час розслідування кримінальних справ чи обставин 

правопорушень або службовими особами органів системи виконання 

покарання. 

Наприклад, у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», посилаючись 

на статтю 3 ЄКПЛ, заявник скаржився, що під час перебування у відділі міліції 

його катували, і що національні органи не провели належного розслідування за 

цим фактом (п. 144) [257]. 

У справі «Карабет та інші проти України» ЄСПЛ було встановлено 

порушення статті 3 ЄКПЛ у матеріальному та процесуальному аспекті. ЄСПЛ 

вказав, що у спорі між заявниками та місцевою владою головним пунктом було 

застосування сили службовими особами, які проводили обшук в Ізяславській 

в’язниці 22 січня 2007 р., її характер та масштаби (п. 311). ЄСПЛ зазначив, що 

безпричинне насильство, яке застосовувала влада, було спрямоване на 

придушення протесту, покарання ув’язнених за їх мирне голодування і 



139 

 

 

попередження будь-яких намірів скаржитись. На думку ЄСПЛ, поводження, 

якому піддавались заявники, мало викликати у них сильний біль і страждання, у 

розумінні пункту 1 статті 1 Конвенції проти катувань. Отже, заявники були 

піддані поводженню, яке може бути охарактеризоване тільки як катування (див. 

справу «Селмуні проти Франції», п. 100-105) (п. 332)) [250]. 

Виключення законодавцем із ч. 2 ст. 127 КК такого суб’єкта як «службова 

особа» призвело до неоднозначності у підходах щодо кваліфікації дій 

службових осіб при вчиненні катування. 

Проектом Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» 

(щодо посилення кримінальної відповідальності за катування, завідомо 

незаконні затримання, привід або арешт та примушення давати показання) № 

2266 від 11 лютого 2013 року пропонується статтю 127 КК України доповнити 

частиною третьою такого змісту: «Дії, передбачені частиною першою або другою 

цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу під час 

виконання службових обов’язків»
 
[78]. 

Однак не зрозуміло, чому ініціатор цих змін згадує лише про працівників 

правоохоронних органів, оскільки частину 2 статтю 365 КК було доповнено 

словами «за відсутності ознак катування» (Закон № 270-VI від 15 квітня 2008 

року)
 
[218], а також, враховуючи проблеми, які виникають при кваліфікації, 

доцільніше було б доповнити ч. 2 ст. 127 КК вказівкою на такого суб’єкта як 

«службова особа». 

По-друге, на відміну від «катування» (ст. 127 КК), яке спричиняється 

«шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій», поняття 

«катування», наведене у ст. 1 Конвенції проти катувань, означає «будь-яку дію». 

Деякі вчені таку невідповідність розглядають як недолік в законодавчому 

регулюванні. Обґрунтовується, що за такої ситуації звужується сфера 

застосування статті 127 КК порівняно з визначенням статті 1 Конвенції проти 

катувань. Визначення катування за ознакою «насильницької дії» може виглядати 

несуттєвим з огляду на завдання болю, але воно має принципове значення щодо 
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страждань, які можуть бути викликані не тільки насильницькими діями, а й 

створенням певних обставин. Такі обставини в окремих випадках можуть 

створюватись діями, що за своєю природою не є насильницькими
 
[209, с. 80-81]. 

Аналогічної думки дотримується А. Крістенко, який пропонує узгодити 

елементи складу злочину «катування» з визначенням у статті 1 Конвенції проти 

катувань, зокрема, запровадити кримінальну відповідальність за 

ненасильницькі дії, які визнаються катуванням за статтею 1 зазначеної 

Конвенції
 
[130]. 

Проте ні в першій позиції, ні в другій не наводяться приклади, коли  

ненасильницькими діями спричиняється катування. Звертаючись до положень 

ст. 1 Конвенції проти катувань, слід вказати, що дійсно катування визначається 

як «будь-яка дія,  якою будь-якій особі навмисно заподіюються сильний біль або 

страждання, фізичне чи моральне,...» [97]. Водночас виникає запитання, чи 

можливо завдати такі страждання ненасильницькими діями? Очевидно, що ні. 

Правове управління ВС, надаючи зауваження та пропозиції до 

Законопроекту № 10679 від 27 червня 2012 року, слушно вказало, що 

необґрунтованою є пропозиція замінити у диспозиції частини першої статті 127 

КК слова «інших насильницьких дій» словами «вчинення будь-яких інших дій», 

оскільки катування безпосередньо пов’язане з насильством, а тому є злочином, 

який має насильницький характер
 
[78]. Але зазначені положення збереглися і в 

Законопроекті з аналогічною назвою № 2266 від 11 лютого 2013 року
 
[219]. 

А.О. Червяцова у результаті аналізу практики ЄСПЛ зробила правильний 

висновок, що катування є насильством, яке застосовується безпосередньо до 

потерпілого, чого не можна сказати про нелюдське поводження
 
[357, с. 47]. 

Правове управління ВС також зазначило, що якщо прийняти частину 

першу статті 127 КК в редакції законопроекту (замінити слова «інших 

насильницьких дій» словами «вчинення будь-яких інших дій»), то під ознаки 

катування підпадатимуть і дії, які за своєю природою не можуть вважатися 

насильницькими. В якості прикладу наводяться погрози щодо розповсюдження 
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певної негативної інформації про особу з метою схилити її до вчинення дій, що 

суперечать її волі, і які в такому разі кваліфікуватимуться за частиною першою 

статті 127 КК
 
[78]. Проте такий висновок є певною мірою спірним, оскільки, як 

відомо, у теорії насильство поділяється на фізичне і моральне (психічне). 

Зокрема, що стосується способу насильницького впливу, то до нього 

зараховують енергетичний вплив у фізичному насильстві, а у психічному 

насильстві — інформаційний вплив на людину
 
[57, с. 339]. Тобто, і в цьому 

випадку матиме місце насильство. 

Аргументами на користь зазначеного можуть слугувати правові позиції 

ЄСПЛ, висловлені у справі «Селмуні проти Франції». ЄСПЛ вказав, що дії, на 

які скаржиться заявник, були спрямовані на те, щоб викликати в нього почуття 

страху та власної нікчемності, зрештою, щоб принизити його і, можливо, 

зламати фізично й морально. ЄСПЛ визнав доведеним факт, що фізичне і 

психічне насильство, вчинене проти заявника, було особливо жорстоким і 

принизливим. Таке поводження слід вважати актами катування, як воно 

розуміється у статті 3 ЄКПЛ
 
[262]. 

Таким чином, слова «будь-які дії» у ст. 1 Конвенції проти катувань мають 

прив’язку до результату цих дій — завдання ними сильного болю або страждань 

(фізичних чи моральних). Це свідчить, що за таких умов зазначені дії не можуть не 

носити насильницький характер. 

Окремої уваги заслуговує позиція Ю.Б. Хім’яка. Вчений, пропонуючи 

викласти диспозицію ч. 1 ст. 127 КК у новій редакції, зокрема, катування як 

«заподіяння тяжкого фізичного чи морального страждання...», а диспозицію ч. 1 

статті 126 КК у такій редакції: «1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення 

інших насильницьких дій, які завдали фізичні страждання і не спричинили 

тілесних ушкоджень, або спричинили сильні моральні страждання»
 
[347, с. 16], 

не врахував того, що Конвенція проти катувань визначає катування як «...будь-

яку дію, якою будь-якій особі навмисно заподіюються сильний біль або 

страждання, фізичне чи моральне, ...» [97]. Слід зазначити, що нехтувати 
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визначенням терміну «катування», наведеним у Конвенції проти катувань, не 

можна, оскільки вже неодноразово наголошувалось, що цим поняттям 

користується ЄСПЛ при розгляді справ цієї категорії. Таким чином, спроба 

узгодити термінологічні невідповідності визначення катування у КК та 

практики ЄСПЛ шляхом доповнення ч. 1 ст. 126 КК словами «сильний моральні 

страждання» не є виправданим, оскільки такі наслідки є складовою поняття 

катування. 

По-третє, внесення змін Законом № 1707-VI від 5 листопада 2009 року
 

[214] до частини другої статті 127 КК (доповнення словами «...або з мотивів 

расової, національної чи релігійної нетерпимості») виглядає недоцільним. Як 

відомо, згідно ст. 26 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 

[144] та ст. 14 ЄКПЛ [96] ознаками дискримінації виступають: раса, колір 

шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи 

соціальне походження, майновий стан, народження чи інші обставини. Отже, 

фактично законодавець вдався до дублювання у ч. 2 ст. 127 КК окремих 

положень ч. 1 ст. 127 КК у частині поняття «дискримінація».  

Ще більш необґрунтованими є положення законопроекту № 2266 від 11 

лютого 2013 року, яким пропонується у статті 127 КК абзац перший частини 

другої перед словами «мотивів расової» доповнити словами «політичних 

мотивів,»
 
[219]. А. Крістенко обґрунтовано зазначає, що пропонована редакція 

статті 127 КК допускає «варіанти можливої корупції, оскільки від кваліфікації 

за частиною 1 – «…з метою…дискримінації», чи за частиною 2 – «з мотивів 

расової, національної чи релігійної нетерпимості» залежатиме покарання особи, 

яке в санкціях цих частин суттєво відрізняється – до 5 років та до 10 років 

позбавлення волі відповідно»
 
[130]. 

Вважаємо за необхідне виключити з частини 2 статті 127 КК слів «...або з 

мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» (як таких, що 

дублюють ознаку «дискримінація»). 66 % респондентів погодились з такою 

пропозицією (див. Додаток Г). 
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По-четверте, у ч. 2 ст. 4 Конвенції проти катувань міститься вимога 

встановити покарання за катування з урахуванням тяжкого характеру цього 

злочину. 

Отже, санкція статті основного складу злочину (ч. 1 ст. 127 КК), повинна 

передбачати основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 

років (ч. 4 ст. 12 КК). Очевидно, за наявності обтяжуючих обставин такий  

злочин повинен визнаватись особливо тяжким (ч. 5 ст. 12 КК).  

Проте диференціація кримінальної відповідальності законодавцем 

здійснюється і за об’єктом кримінально-правової охорони, який, залежно від 

сфери суспільних відносин, в якій йому заподіюється істотна шкода (в аспекті її 

розуміння в ч. 2 ст. 11 КК) чи створюється реальна загроза її заподіяння, 

зумовлює зміст об’єкта злочину (злочинного посягання)
 
[10, с. 23]. Відповідно 

основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого статтею 127 КК, є 

здоров’я особи. Загальновідомо, що за соціальними і правовими ознаками 

вбивство визнається найтяжчим злочином проти особи
 
[154, с. 286]. 

Тому санкції частин статті 127 КК не повинні бути суворішими, ніж, 

наприклад, санкція частини 1 статті 115 КК, що передбачає відповідальність за 

просте умисне вбивство. 

Враховуючи відмінності між катуванням та іншими видами поводження, 

що випливає з практики ЄСПЛ, та з метою забезпечення правильного та 

однакового застосування національними правозастосовчими органами 

положень кримінального закону, які стосуються покарання за катування та інші 

види жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання, вважаємо за доцільне доповнити Розділ XVII 

Особливої частини КК України статтею 370-1 «Застосування службовою 

особою нелюдських, жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання» (див. Висновки до Розділу 2). З такою позицією 

погодились 59 % респондентів (див. Додаток Г). 
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2.3. Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини з 

питань матеріального кримінального права щодо права на захист (ст. 6 

ЄКПЛ) 

 

Право на захист є одним із загальновизнаних принципів міжнародного 

права. ЄСПЛ право на захист розглядається як необхідна умова справедливого 

судового розгляду (ст. 6 ЄКПЛ). 

 У постанові «Про застосування судами міжнародних договорів України 

при здійсненні правосуддя» від 19 грудня 2014 року Пленуму ВСС зазначається, 

що вимагатимуть застосування гарантій справедливості судового розгляду, 

викладених у статті 6 ЄКПЛ, і розглядатимуться ЄСПЛ як кримінальні певні 

справи, зокрема про адміністративні правопорушення, де особі загрожує 

покарання у виді позбавлення свободи чи великий штраф (абз. 2 п. 13) [206]. 

 Однак Пленумом ВСС було не точно сформульовано свою позицію, 

оскільки КУпАП не передбачає «покарання у виді позбавлення свободи». 

Питання покарання у виді позбавлення волі регламентується виключно КК 

України. Очевидно, Пленум ВСС мав на увазі ситуації, коли санкція статті 

КУпАП передбачає вид адміністративного стягнення — адміністративний 

арешт (п. 7 ч. 1 ст. 24, ст. 32 КУпАП)
 
[90]. 

 Зазначені вище положення відповідають практиці ЄСПЛ. За 

дослідженнями П.М. Рабіновича [232], у рішенні у справі «Ӧzturk v. Turkey» від 

28 вересня 1999 р. [279] ЄСПЛ вказав: «Згідно зі звичайним значенням понять, 

за загальним правилом належать до галузі кримінального права такі 

правопорушення, суб’єкти яких піддаються покаранням, що призначені, 

зокрема, задля забезпечення залякуючого ефекту й які звичайно полягають у 

позбавленні волі та у штрафах». У іншому рішенні у справі «Escoubet v. 

Belgium» від 28 жовтня 1998 р. [275] ЄСПЛ наголосив: «Що стосується природи 

й суворості заходу, Суд повторює, що — відповідно до звичайного значення 

понять — до галузі кримінального права належать, за загальним правилом, 
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правопорушення, суб’єктів яких піддано покаранням, котрі призначені, зокрема, 

задля забезпечення залякуючого ефекту й які зазвичай полягають у позбавленні 

волі та у штрафах, за винятком тих, що за своїми природою, терміном чи 

умовами виконання не можуть завдати значної матеріальної шкоди» [232]. 

 За словами вченого, «ЄСПЛ виходить з діалектичної взаємозалежності 

інтерпретацій терміно-понять «кримінальне правопорушення» та «покарання». 

З одного боку, до ознак покарання належить, зокрема, реакція держави саме на 

злочинну — а не на якусь іншу — дію, а з другого, до ознак такої дії належить і 

те, що за її вчинення передбачено саме покарання, а не якась інша санкція» 

[232]. 

 Зокрема, у справі «Гурепка проти України» від 6 вересня 2005 року 

заявник  скаржився за статтею 13 ЄКПЛ на відсутність ефективного засобу 

захисту щодо рішення  суду  про застосування  до  нього  адміністративного  

арешту  та ув’язнення (п. 50). З цього приводу ЄСПЛ вказав, що, з огляду на 

свою усталену прецедентну практику, не має сумніву, що в силу суворості 

санкції ця справа за суттю є кримінальною, а адміністративне покарання 

фактично носило кримінальний характер з усіма гарантіями ст. 6 ЄКПЛ, та, 

відповідно, й ст. 2 Протоколу № 7 до ЄКПЛ (див. Engel and others v. the 

Netherlands, judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, параграфи 82-83; Ozturk v. 

Germany, judgment of 21 February 1984, Series A no. 73, параграфи 48-50; 

Escoubetv. Belgium judgment [GC], no. 26780/95, параграф 32, ECHR 1999-VII; 

Ezeh and Connors v. the United  Kingdom [GC], nos. 39665/98 and 40086/98, ECHR 

2003-X) (п. 55)
 
[243]. 

Отже, у розумінні ЄСПЛ, адміністративне провадження слід вважати по 

суті кримінальним і таким, що вимагає застосування всіх гарантій ст. 6 ЄКПЛ, 

якщо санкція статті КУпАП передбачає адміністративне стягнення у виді 

адміністративного арешту. 

У наступній справі «Гурепка проти України» від 8 квітня 2010 року 

заявник зазначив, що у квітні 2004 року не існувало процедури оскарження 
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рішень судів першої інстанції у справах про адміністративні правопорушення. 

Він вважав, що правопорушення, у вчиненні якого він був визнаний винним, 

було достатньо серйозним, і тому не становить виключення у розумінні п. 2 ст.  

2  Протоколу № 7 до ЄКПЛ (п. 29) [244]. 

Уряд стверджував, що правопорушення, у вчиненні якого було визнано 

винним заявника, було «незначним правопорушенням» у розумінні п. 2 ст. 2  

Протоколу № 7 до ЄКПЛ. У зв’язку з цим ЄСПЛ вивчав положення 

пояснювальної доповіді до Протоколу № 7 до ЄКПЛ, які чітко встановлюють, 

що при вирішенні питання про те, чи є правопорушення незначним, важливим 

критерієм є те, чи карається воно позбавленням волі. У цій справі ст. 185-3 

КУпАП передбачає, що відповідне порушення карається адміністративним 

арештом строком до 15 діб. Беручи до уваги мету статті 2 Протоколу № 7 і  

природу гарантій, які вона передбачає, ЄСПЛ вважає, що правопорушення, за 

вчинення якого законом передбачене основне покарання у  вигляді позбавлення 

волі, не може вважатися «незначним» у розумінні п. 2 вказаної статті. 

Зарахування цієї справи до винятків, як про це стверджує Уряд, є неможливим  

(див. рішення у справі «Зайцевс проти Латвії» (Zaicevs v. Latvia), заява №  

65022/01, п. 55, ECHR 2007-IX (витяги)) (п. 33). ЄСПЛ дійшов висновку, що у 

цій справі мало місце порушення статті 2 Протоколу № 7 до ЄКПЛ (п. 34)
 
[244]. 

Таким чином, ЄСПЛ ще раз підтримав позицію, висловлену у раніше 

розглянутих справах. 

ВС, розглянувши справу про адміністративне правопорушення щодо 

ОСОБА_1 за її та адвоката ОСОБА_2 заявою про перегляд постанов 

Червонозаводського районного суду м. Харкова від 2 грудня 2003 року і 3 

лютого 2004 року з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК (1960 р.), 

вказав, що рішенням ЄСПЛ у справі «ОСОБА_4 і ОСОБА_1 проти України» від 

21 жовтня 2010 року, яке набуло статусу остаточного 21 січня 2011 року, 

констатовано, що з огляду на суворість покарання за правопорушення, 

передбачене статтею 185-3 КУпАП, воно не є незначним, по суті є 
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кримінальним і таким, на яке поширюється положення статті 6 ЄКПЛ. Оскільки 

під час розгляду справи щодо ОСОБА_1 їй не надали достатньо часу і 

можливості для підготовки до свого захисту, за рішенням ЄСПЛ такі дії визнано 

порушенням п. 1 ст. 6 у поєднанні з пунктом 3 (b) статті 6 ЄКПЛ щодо права на 

справедливий судовий розгляд [191]. 

ВС зазначив, що оцінки і висновки ЄСПЛ повністю узгоджуються з 

відповідними положеннями статей 268 і 271 КУпАП, які гарантують право на 

захист особі, яка притягається до адміністративної відповідальності [90].  

У справі ОСОБА_1 ці положення закону не були дотримані, у зв’язку з чим 

постановлені судові рішення не можна вважати законними. ВС постановив 

постанови Червонозаводського районного суду м. Харкова від 2 грудня 2003 

року і 3 лютого 2004 року щодо ОСОБА_1 скасувати, а справу — направити на 

новий розгляд
 
[191]. 

У відповідній справі «Корнєв і Карпенко проти України» заявниця 

зазначила, що максимальною мірою покарання за ст. 185-3 КУпАП було 

позбавлення свободи строком до п’ятнадцяти діб і, відповідно, суворість 

передбаченого покарання призводить до застосовності кримінально-правового 

аспекту ст. 6 ЄКПЛ. Крім того, із самого початку до неї було застосовано цю 

максимальну міру покарання, а постанову про адміністративний арешт не було 

виконано лише у зв’язку з тим, що її було госпіталізовано (п. 60)
 
[255]. 

ЄСПЛ зауважив, що в деяких інших справах проти України він уже 

розглядав  подібні питання стосовно такої ж категорії проваджень і такої самої 

статті КУпАП і визнавав, що з огляду на суворість передбаченого покарання 

правопорушення, про яке йдеться в статті 185-3, не є незначним (рішення у 

справі «Гурепка проти України (№ 2)», № 38789/04, п.33, від 8 квітня 2010 року) 

та таке адміністративне провадження слід вважати по суті кримінальним і 

таким, що вимагає застосування всіх гарантій ст. 6 ЄКПЛ («Гурепка проти 

України», № 61406/00, п. 55, від 6 вересня 2005 року). У справі, що 

розглядається, ЄСПЛ не вбачає підстав відходити від своїх висновків і визнає  
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статтю  6 ЄКПЛ застосовною до провадження у справі заявниці (п. 61) [255]. 

ЄСПЛ зазначив, що, хоча немає чіткої інформації про те, скільки саме часу 

минуло на момент розгляду адміністративної справи заявниці після вчинення 

нею правопорушення, очевидним є те, що цей проміжок часу не перевищував 

кількох годин. Навіть якщо припустити, що справа заявниці була нескладною, 

ЄСПЛ має сумніви в тому, що обставини, за яких проводився розгляд справи 

заявниці, дали їй змогу належним чином ознайомитися  з  висунутими проти неї  

обвинуваченнями та доказами, а також адекватно їх оцінити і розробити  

серйозну юридичну стратегію свого захисту (п. 67) [255]. 

ЄСПЛ дійшов висновку, що заявниці не було надано часу та можливостей, 

необхідних для підготовки її захисту. Отже, мало місце порушення пункту 3 

статті 6 ЄКПЛ, взятого в поєднанні з пунктом 1 статті 6 ЄКПЛ (п. 68) [255]. 

ЄСПЛ постановив, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 ЄКПЛ у  

поєднанні з пунктом 3(b) статті 6 ЄКПЛ, оскільки через ненадання заявниці 

достатнього часу і можливостей для підготовки свого захисту вона не мала 

справедливого судового розгляду
 
[255]. 

Отже, «значними» у розумінні ЄСПЛ слід вважати наступні 

правопорушення, передбачені КУпАП (санкції яких, передбачають вид 

адміністративного стягнення — адміністративний арешт): ч. 1 ст. 44, ст. 51, ч. 4 

ст. 121, ст. 122-4, ч. 2, 3 ст. 123, ст. 130, ч. 4 ст. 140, ст. 173, ст. 173-2, ч. 3 ст. 178, 

ст. 185, ч. 2 ст. 185-1, ст. 185-10, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 204-1, ст. 204-2 (станом на 1 

травня 2015 року) [90]. Відповідно під час адміністративного провадження за 

вказаними статтями особі необхідно забезпечити усі гарантії, передбачені як 

національним законодавством, так і міжнародним правом. 

Стосовно «великого штрафу», то це питання прямо не визначено і залежить 

від конкретних обставин справи.  

Відповідно до ч. 2 ст. 268 КУпАП (права особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності) особа, яка притягається до адміністративної 

відповідальності має право при розгляді справи користуватися юридичною  
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допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право  

на надання правової допомоги  особисто  чи  за  дорученням юридичної особи 

[90]. 

Зокрема, статтею 374 КК передбачено відповідальність за порушення права 

на захист. Об’єктивна сторона цього складу злочину полягає у: 1) недопущенні 

чи ненаданні своєчасно захисника; 2) іншому грубому порушенні права 

потерпілого на захист. Потерпілими від цього злочину можуть бути 

підозрюваний, обвинувачений  або підсудний
 
[126]. 

Проектом Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо порушення права на захист)» № 3880 від 14 січня 2014 року 

розширено перелік потерпілих. Зокрема, запропоновано внести до КК наступні 

зміни: частину першу статті 374 викласти в такій редакції: «1. Недопущення чи 

ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідка, 

підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором або 

суддею, — карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, 

або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»
 

[216]. 

У пояснювальній записці автор проекту посилається на рішення КС у 

справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 

України від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009, у якому КС розтлумачив ст. 59 

Конституції «як гарантовану державою можливість кожної особи отримати таку 

допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру 

правовідносин особи з іншими суб’єктами права» і звертає свою увагу на те, що 

«поняття «кожен» охоплює всіх без винятку осіб — громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України»
 
[208]. 
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Однак розширення переліку осіб, потерпілих за ст. 374 КК, не є 

однозначним. Оскільки п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що сторонами 

кримінального провадження — з боку обвинувачення є: слідчий, керівник 

органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його 

представник та законний представник у випадках, установлених КПК; з боку 

захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, їхні захисники та законні представники; відповідно право на 

захист згідно з ч. 1 ст. 20 КПК забезпечується підозрюваному, обвинуваченому, 

виправданому, засудженому і полягає у наданні йому можливості надати усні 

або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і 

подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, 

користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші 

процесуальні права, передбачені КПК [128]. 

Отже, потерпілий і свідок не входять до складу осіб, яким гарантується 

право на захист. 

Оскільки адміністративний арешт призначається районним, районним у 

місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) (ч. 1 ст. 32 КУпАП), то 

відповідно суб’єктом злочину за порушення права на захист у цьому випадку 

може бути лише суддя. 

Однак, включаючи до переліку потерпілих за ст. 374 КК осіб, які 

притягаються до адміністративної відповідальності, слід враховувати вид 

провадження (кримінальне, адміністративне) і наслідки, які можуть настати у 

випадку порушення права особи на захист під час кримінального провадження і 

адміністративного. 

Відповідно санкції статей повинні передбачати різні види покарання за 

вказані діяння. Визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого 

ст. 374 КК щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 
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слід враховувати, що характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали (розмір 

завданої шкоди тощо) буде менш значним, ніж при вчиненні цього ж злочину 

щодо  підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, засудженого
 
[40]. 

72 % респондентів погодились, що положення статті 374 КК слід 

доповнити вказівкою на потерпілого — особу, яка притягується до 

адміністративної відповідальності у контексті практики ЄСПЛ (наприклад, 

рішення «Гурепка проти України (див. Додаток Г). 

 

2.4. Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини з 

питань матеріального кримінального права щодо спеціальної конфіскації 

 

Прийняття 18 квітня 2013 р. Верховною Радою Закону «Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно 

виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України»
 
[217] (далі — Закон) вимагає певного переосмислення з 

точки зору як надбань світової спільноти, так і правових позицій ЄСПЛ. 

2.4.1. У зв’язку із набранням чинності Законом Розділ XIV Загальної 

частини отримав назву «Інші заходи кримінально-правового характеру», до 

яких тепер віднесено і спеціальну конфіскацію. Передбачивши, що спеціальна 

конфіскація застосовується у випадках, визначених Особливою частиною КК (а 

саме в санкціях статей), законодавець не врахував, що санкція статті Особливої 

частини визначає розмір і вид покарання (ч. 4 ст. 52, ст. 65 КК) [126]. Така 

ситуація не узгоджується із законами логіки, оскільки фактично відбувається 

включення до санкції статті не покарання, а заходу кримінально-правового 

характеру. 

Отже, положення КК щодо спеціальної конфіскації вимагають перегляду. 

Якщо погодитись з визначенням спеціальної конфіскації, закріпленим законом 

(як заходу кримінально-правового характеру), то її слід виключити із санкцій 

статей Особливої частини, в яких вона наразі передбачена, і, як варіант, 
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закріпити у відповідній статті Загальної частини КК перелік статей (частин 

статей), до яких така конфіскація може застосовуватись. Крім того, слід 

визначитись із співвідношенням між спеціальною конфіскацією та 

конфіскацією, а також так званим «вилученням» окремих предметів, які були 

передбачені КК України в санкціях його окремих статей (статті 201, 203-1, 203-

2, 204 та ін.) ще до набрання чинності Законом від 18 квітня 2013 р. 

Зміни, внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України» № 1261-VII від 13 травня 2014 року до КК [126], не вирішили 

зазначених питань. Зокрема, ст. 96-1 КК закріплює, що спеціальна конфіскація 

полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність 

держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим 

Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 

364, 364-1, 365-2, 368 — 369-2 розділу XVII Особливої частини КК, або 

суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

зазначеними статтями. 

Перелік статей (ст.ст. 354, 364, 364-1, 365-2, 368 — 369-2 КК) було 

визначено як умови, необхідні для застосування спеціальної конфіскації. Однак 

випадки застосування спеціальної конфіскації також передбачені ст. 96-2 КК. Не 

було враховано, що санкції ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 

ст. 368-4, ч. 2-4 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК (станом на 1 травня 2015 року) 

одночасно передбачають можливість застосування конфіскації і спеціальної 

конфіскації. Вимагає з’ясування, чи не суперечить така ситуація нормам 

міжнародного права та практиці ЄСПЛ. 

2.4.2. Питання конфіскації регламентується низкою міжнародно-правових 

договорів, учасницею яких є і Україна. Наприклад, у частинах 1 і 2 ст. 8 

Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.) 

передбачено, що держави-учасниці відповідно до свого внутрішнього 
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законодавства можуть вживати необхідних заходів для конфіскації коштів, які 

використовувались або були виділені з метою вчинення злочинів, зазначених у 

статті 2 цієї Конвенції, і надходжень, отриманих в результаті таких злочинів 

[142]. 

Подібні положення закріплені в ч. 3 ст. 19 Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією (1999 р.)
 
[110], ст. 5 Конвенції ООН про боротьбу проти 

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (1988 р.)
 
[91], ч. 

1 ст. 2 Конвенції про відмивання, пошук, арешт, та конфіскацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом (1990 р.)
 
[94], ч. 1 ст. 12 Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності (2000 р.)
 
[93], ст. 31 Конвенції 

ООН проти корупції (2003 р.)
 
[92]. 

Огляд положень міжнародних договорів свідчить, що конфіскації підлягає 

майно, що має безпосередній зв’язок із злочином (має незаконне походження, 

використовувалось для вчинення злочину тощо). 

2.4.3. Європейська спільнота не обмежує національні органи у 

повноваженнях визначати, яким чином буде здійснюватись конфіскація. Однак, 

як зазначає ЄСПЛ у своїй практиці (рішення «Бакланов проти Росії» від 9 

червня 2005 р.
 
[237], «Фрізен проти Росії» від 24 березня 2005 р.

 
[269] та інші), 

досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та 

вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, коли 

встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу 

законності, і воно не було свавільним. 

Водночас «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має 

відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний 

тягар для особи» (рішення ЄСПЛ «Ізмайлов проти Росії» (п. 38) від 16 жовтня 

2008 р.) [249]. 

У справі «Тас проти Бельгії» (рішення від 12 травня 2009 р.) ЄСПЛ, 

посилаючись на положення п. d ст. 1 Конвенції про відмивання, пошук, арешт 

та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (в якому визначено, що 
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під «конфіскацією» розуміють покарання або захід, призначені судом після 

розгляду справи стосовно кримінального злочину чи кримінальних злочинів, 

результатом якого є остаточне позбавлення власності), вказав, що конфіскація 

використовується не лише як захід із забезпечення доказів, але і як самостійне 

покарання за злочин
 
[265]. 

З наведеного ЄСПЛ положення п. d ст. 1 Конвенції про відмивання, пошук, 

арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом видно, що 

вживається сполучник «або», тобто, суд має два варіанти: 1) призначити після 

розгляду справи конфіскацію як захід; 2) призначити після розгляду справи 

конфіскацію як покарання. 

У переважній більшості справ ЄСПЛ конфіскацію розглядає у контексті 

майна, одержаного в результаті вчинення злочину або такого, що мало 

безпосередній зв’язок зі злочином (таке розуміння відповідає спеціальній 

конфіскації за КК України) (наприклад, рішення «Raimondo v. Italy»
 
[280] від 22 

лютого 1994 р., «Денисова та Моісєєва проти Росії»
 
[245] від 1 квітня 2010 р.). 

Пов’язано це і з правилами, сформульованими у ст. 1 Протоколу № 1 до 

ЄКПЛ. Перше правило загального характеру закріплює принцип 

безперешкодного користування власністю (перше речення першого абзацу), 

друге — встановлює, що позбавлення майна повинно бути обумовлене низкою 

умов (друге речення першого абзацу), третє — визнає, що держави-учасниці 

мають право, серед іншого, контролювати використання власності у 

відповідності з інтересами суспільства, приймаючи такі закони, які вони 

вважають необхідними для цієї мети (другий абзац) (справа «Спорронґ і 

Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 р.)
 
[263]. 

Останнє правило засвідчує, що конфіскація встановлюється з метою 

здійснення контролю за використанням майна, а не для кари, яка виражається у 

позбавленні особи такого майна, як це закріплено у КК України (ч. 2 ст. 50) 

[263].  
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Вважаємо, що одночасне існування в санкціях статей Особливої частини  

(ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2-4 ст. 369, ч. 3 

ст. 369-2 КК) спеціальної конфіскації і конфіскації майна може призвести до 

того, що до одного і того ж майна можна буде застосувати і конфіскацію як 

покарання, і спеціальну конфіскацію, яка стосується, практично, того ж самого 

майна. Така ситуація повинна бути вирішена на користь виключення із санкцій  

ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2-4 ст. 369, ч. 3 

ст. 369-2 КК такого виду покарання як конфіскація майна. З такою позицією 

погоджується 42 % респондентів (див. Додаток Г). 

2.4.4. Показовою у питаннях застосування спеціальної конфіскації є справа 

«Тас проти Бельгії» (рішення від 12 травня 2009 р.), в якій заявник, 

посилаючись на статтю 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ, скаржився на конфіскацію 

нерухомості. Обставини справи полягали у наступному: а) стосовно заявника 

було порушено справу у зв’язку з «отриманням вигоди, прямо або через 

посередника, з великої кількості іноземних громадян за особливо вразливого 

для них становища внаслідок їх адміністративної, незаконної або нестійкої 

ситуації шляхом здачі в оренду нерухомого майна, кімнат чи інших приміщень з 

метою отримання надприбутку»; б) його було засуджено до одного року 

позбавлення волі і штрафу, а також застосовано конфіскацію до вказаного 

майна, що належало йому і його дружині; в) апеляційний суд збільшив 

покарання до трьох років позбавлення волі і видав розпорядження про 

«конфіскацію кімнат й інших приміщень, які здавались підсудним в оренду 

іноземцям, зазначеним у матеріалах справи»
 
[265]. 

Позиція ЄСПЛ полягала в тому, що оспорювана заявником конфіскація, 

безсумнівно, представляла собою втручання в його право на повагу власності. 

Водночас ЄСПЛ, враховуючи обставини справи, а саме: тяжкість і особливо 

жахливий характер злочину, який виражався у неприйнятній зневазі людськими 

цінностями і гідністю (невідповідність надмірної плати умовам життя в 

орендованих приміщеннях), суто корисливими мотивами поведінки 
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засудженого, тривалим терміном, протягом якого відбувалися злочини, а також 

кримінальним минулим підсудного, визнав, що такий захід, як позбавлення 

майна, входить у визначення «контролю використання майна» відповідно з 

другим абзацом статті 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ. Будучи передбаченим 

законом, це втручання мало законну мету і відповідало загальному інтересу, а 

саме: експлуатації іноземців, що знаходяться в скрутному становищі,  

перешкоджанню використання майна для вчинення інших злочинів і заподіяння 

шкоди суспільству. ЄСПЛ наголосив, що при конфіскації незаконно 

використовуваного майна рівновага між метою та фундаментальними правами 

заявника залежить від численних факторів, зокрема від позиції власника майна 

[265]. 

Таким чином, при вирішенні питання про конфіскацію майна, яке 

використовувалось для отримання злочинного доходу, національним судам 

варто враховувати ставлення винного до своєї поведінки, обставини, за яких 

вчинявся злочин, а також ймовірність продовження злочинної діяльності такою 

особою у майбутньому, якщо таке майно не конфіскувати. 

2.4.5. Частина 4 ст. 96-2 КК вимагає уточнення, а саме: у чому полягають 

дії з передачі особою, яка вчинила злочин, грошей, майна, одержаного 

внаслідок вчинення злочину іншій фізичній або юридичній особі, а також у 

яких ситуаціях слід вважати, що особа знала або повинна була знати, що майно 

одержано внаслідок вчинення злочину.  

У цьому контексті цікавою є справа «Silickiene v. Lithuania» (рішення від 10 

квітня 2012 р.), у якій заявниця скаржилась на незаконність позбавлення її 

власності і порушення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Обставини справи: 

1) чоловік заявниці (службова особа податкової інспекції) був заарештований за 

підозрою у вчиненні низки злочинів: шахрайства, підробки документів, 

порушення комерційної діяльності, створення і керівництва злочинною 

організацією з метою здійснення контрабанди алкоголю і тютюнових виробів у 

значних розмірах; 2) у 2002 р. прокурором було затверджено обвинувальний 
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висновок щодо чоловіка заявниці і його трьох спільників, справа була передана 

в Каунаський окружний суд, а 24 квітня 2003 р. чоловік заявниці покінчив 

життя самогубством у слідчому ізоляторі; 3) національні судові органи 

припинили провадження щодо чоловіка заявниці у зв’язку з його смертю, проте 

підстав для реабілітації не виявили, а навпаки, судом було встановлено 

достатньо доказів того, що він, будучи державним чиновником, організував і 

очолив злочинну організацію для контрабанди товарів. Спільників чоловіка 

заявниці було засуджено до позбавлення волі на строк від трьох років шести 

місяців до шести років; 4) Каунаський окружний суд розпорядився про 

конфіскацію певних предметів майна (зокрема, квартири заявниці у Вільнюсі та 

акцій в телекомунікаційній компанії; автомобіля її чоловіка на тій підставі, що 

він використовувався як засіб для контрабанди, і деяких інших предметів; кафе, 

що належало матері чоловіка заявниці) на тій підставі, що вони були придбані в 

результаті злочинної діяльності [282].  

ЄСПЛ наголосив, що обізнаність заявниці про походження майна 

підтверджується: 1) фактом, встановленим апеляційним судом, що заявниця 

безпосередньо брала участь у платежах щодо контрабанди товарів і повинна 

була знати, що конфісковане майно придбане за рахунок коштів злочинної 

організації; 2) заявниця з метою допомогти уникнути кримінальної 

відповідальності своєму чоловіку, який в той час вже був затриманий, зізналась 

у незаконному привласненні майна і підробці документів, за що її було 

засуджено Каунаським окружним судом [282]. 

На думку ЄСПЛ, враховуючи конкретні умови (зокрема, 22 епізоди 

контрабанди, вартість ввезених товарів, яка становить мільйони литовських 

літів, масштабність, системний характер, рівень організованості злочинної 

діяльності), які спонукали литовські суди вжити заходів щодо заявниці, як 

виняток, обумовлюють необхідність застосування конфіскації, оскільки вона 

може виявитися ефективною в боротьбі з організованою злочинністю. Таким 

чином, беручи до уваги розсуд, яким користуються держави в боротьбі з 
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найтяжчими злочинами, ЄСПЛ дійшов до висновку, що втручання в право 

заявниці на мирне володіння своїм майном відповідало законній меті, а тому не 

було порушення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції (п. 69-70)
  
[282]. 

Оскільки редакція ч. 4 ст. 96-2 КК дозволяє застосовувати спеціальну 

конфіскацію до майна інших осіб, то наведена вище справа повинна бути 

сприйнята і правозастосовчими органами України. У такому разі слід розуміти, 

що спеціальна конфіскація може застосовуватись до майна інших осіб 

незалежно від того, чи була засуджена особа за злочин, в результаті якого 

отримано таке майно. 

У цитованій справі «Silickiene v. Lithuania» ЄСПЛ, узагальнивши досвід 

держав-членів Ради Європи (Болгарії, Естонії, Німеччини, Грузії, Молдови, 

Нідерландів, Російської Федерації, Швейцарії та Сполученого Королівства), 

вказав, що за наявності таких обставин, як: 1) знання про незаконне походження 

майна; 2) неможливість пояснити походження майна; 3) залежно від виду 

злочину (тяжкості злочину); 4) з’ясування, чи не є третя сторона фіктивним 

власником, — може бути застосовано конфіскацію щодо власності, яка 

належить членам родини винного, незалежно від засудження винного [282]. 

При застосуванні національними судами практики ЄСПЛ у категорії справ 

щодо конфіскації майна варто враховувати, що рішення ЄСПЛ в аналогічних 

справах можуть відрізнятись у зв’язку з відмінностями у внутрішньому праві 

держав-відповідачів, що вважається допустимим. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Враховуючи положення міжнародних документів, практику ЄСПЛ, а 

також Закон України «Про заборону репродуктивного клонування» (положення 

ст. 4 про відповідальність за порушення вказаного Закону), сформульовано 

авторську редакцію статті 142-1 «Незаконні діяння з ембріоном», якою 

пропонується доповнити Розділ II Особливої частини КК України: 
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 «Стаття 142-1. Незаконні діяння з ембріоном 

 1. Здійснення щодо збереженого поза жіночим тілом ембріона або під 

час штучного запліднення жінки дій, які полягають:  

 а) у штучному заплідненні яйцеклітини сперматозоїдом, обраним за 

наявною в ньому статевою хромосомою, за винятком випадків, коли статева 

клітина обирається з метою запобігання захворюванню дитини на важку 

спадкову хворобу, що передається за ознакою статі; 

 б) у заміні ядра заплідненої яйцеклітини клітиною тіла іншого ембріона, 

плоду, живої чи померлої особи з метою створення людського ембріону, 

ідентичного цьому ембріону, плоду, живій або померлій особі спадковою 

інформацією; 

 в) у з’єднанні ембріонів з різною спадковою інформацією, якщо хоча б 

один з них є людським ембріоном, або з’єднанні з людським ембріоном клітини, 

яка містить спадкову інформацію, що відрізняється від тієї, яка міститься в 

клітинах ембріона, і здатна до подальшого розвитку разом з ним; 

 г) у створенні здатного до розвитку ембріона шляхом запліднення 

яйцеклітини людини сперматозоїдом тварини або яйцеклітини тварини 

сперматозоїдом людини, —  

 караються штрафом до трьохсот неоподаткованих мінімумів, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до 

трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 2. Дії, передбачені частиною першою, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, — 

 караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням 

волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 3. Дії, передбачені частиною першою, що призвели до тяжких наслідків, 

— караються позбавленням волі на строк до десяти років». 
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2. Аналіз правових позицій ЄСПЛ (зокрема, у справах «Прітті проти 

Сполученого Королівства», «Хаас проти Швейцарії», «Кох проти Німеччини», 

«Гросс проти Швейцарії» та інші) дозволяє стверджувати, що ЄСПЛ не вимагає 

легалізації еутаназії чи самогубства з допомогою інших осіб, а наділяє держави 

широким розсудом у цьому питанні. Відповідно, закріплена заборона у 

законодавстві України щодо еутаназії цілком відповідає ЄКПЛ та практиці 

ЄСПЛ. З урахуванням численних порушень та випадків насильства у державах, 

де еутаназія чи самогубства з допомогою інших осіб легалізовані, останнім 

варто переглянути свої погляди на користь відмови від них. 

Запровадження пом’якшеної відповідальності за вбивство зі співчуття чи 

допомоги в самогубстві у КК України не відповідає ні положенням ЄКПЛ, ні 

практиці ЄСПЛ. У своїх рішеннях ЄСПЛ не заперечує можливості існування у 

деяких державах еутаназії чи самогубства з допомогою інших осіб. Проте таке 

право не може витлумачуватись з положень ЄКПЛ. Тому у випадках порушення 

заборони еутаназії особу слід притягати до відповідальності за ст. 115 КК. 

3. Порівняльний аналіз змісту статті 127 КК та визначення «катування» 

(як складового елементу статті 3 ЄКПЛ) у світлі практики ЄСПЛ дозволяє дійти 

висновку, що ці поняття є максимально наближеними. У якості ключового 

критерію поділу виступає мета, а зміст, інтенсивність поводження та ступінь 

страждань є додатковими критеріями у розмежуванні видів поводження. 

На відміну від катування, решта згаданих видів поводження 

(«поводження, яке є нелюдським або принижуючим гідність», «покарання, яке є 

нелюдським або принижуючим гідність») не підпадає під кваліфікацію за ст. 

127 КК, а тому отримує іншу кримінально-правову оцінку у національному 

законодавстві (залежно від конкретних обставин справи кримінальна 

відповідальність може наставати за статтями 121, 122, 124, 125, 126 тощо). 

4. З метою забезпечення правильного та однакового застосування 

національними правозастосовчими органами положень кримінального закону, 

які стосуються покарання за катування та інші види жорстоких, нелюдських або 
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таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання вважаємо за 

необхідне закріпити у КК єдине положення, яке охоплювало би усі види 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання, вчинених службовою особою. 

Враховуючи наведене вище, а також положення Конвенції проти катувань, 

пропонуємо Розділ XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» КК України доповнити 

статтею: 

«Стаття 370-1. Застосування службовою особою нелюдських, 

жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 

1. Дії, які полягають у застосуванні службовою особою з використанням 

службового становища нелюдських, жорстоких чи таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання, за відсутності ознак катування, — 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою, якщо вони спричинили тяжкі 

наслідки, — 

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років». 

5. Внесення змін до ст. 127 КК та виключення вказівки на такого суб’єкта 

як службова особа призвело до: 1) неоднакового застосування на практиці 

одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно 

небезпечних діянь (зокрема, катування з боку працівника правоохоронного 

органу часто кваліфікується не за ст. 127, а за ст. 365 або ж за сукупністю статей 

127 та 365 КК); 2) можливості використання наявної неузгодженості у 

законодавстві органами, які здійснюють кваліфікацію, та «занижувати» міру 

покарання і «приховувати» випадки порушень з боку правоохоронних органів 
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під час досудового розслідування (застосування фізичного чи морального 

насильства для отримання зізнання). 

Доведено необхідність внесення змін до статті 127 КК та виключення з її 

частини 2 слів «...або з мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості» (як таких, що дублюють ознаку «дискримінація»), доповнення 

частини 2 статті 127 після слів «Ті самі дії, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб ...» словами «або службовою особою з 

використанням свого службового становища». 

6. Вважаємо за необхідне статтю 374 КК викласти у новій редакції з 

урахуванням можливого порушення права на захист особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності: 

 «Стаття 374. Порушення права на захист 

 1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, або інше грубе 

порушення права особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності, вчинене суддею, — 

 карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до двох років або без такого. 

 2. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, або інше грубе 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, засудженого на 

захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею, — 

 карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років або без такого. 

 3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або які призвели до засудження невинної у вчиненні 

кримінального правопорушення особи, або такі, що спричинили інші тяжкі 

наслідки, — 



163 

 

 

 караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років». 

7. Положення КК щодо спеціальної конфіскації, передбаченої статтями 

96-1 та 96-2, вимагають перегляду. Одночасне існування в санкціях статей 

Особливої частини  (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-

4, ч. 2-4 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК) спеціальної конфіскації і конфіскації майна 

може призвести до того, що до одного і того ж майна можна буде застосувати і 

конфіскацію як покарання, і спеціальну конфіскацію. Така ситуація повинна 

бути вирішена на користь виключення із санкцій ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 368-

2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 3 ст. 369-2 КК слів «з конфіскацією майна», а із 

ч. 2-4 ст. 369 слів «з конфіскацією майна або без такої». 

8. Практика ЄСПЛ показує, що при вирішенні питання про конфіскацію 

майна, яке використовувалось для отримання злочинного доходу, національним 

судам варто враховувати ставлення винного до своєї поведінки, обставини, за 

яких вчинявся злочин, а також ймовірність продовження злочинної діяльності 

такою особою у майбутньому, якщо таке майно не конфіскувати. 

9. Оскільки редакція ч. 4 ст. 96-2 КК дозволяє застосовувати спеціальну 

конфіскацію до майна інших осіб, то згідно з практикою ЄСПЛ спеціальна 

конфіскація може застосовуватись до майна інших осіб незалежно від того, чи 

була засуджена особа за злочин, в результаті якого отримано таке майно. 
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 РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З 

ПИТАНЬ МАТЕРІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  

У ПРАКТИЦІ СУДІВ УКРАЇНИ  

 

 3.1. Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини з 

питань матеріального кримінального права у рішеннях Конституційного 

Суду України 

 

 Вченими звертається увага на те, що, незважаючи на формальну 

обов’язковість рішень ЄСПЛ лише для держави-відповідача, при розгляді справ 

щодо конституційності або офіційного тлумачення Конституції та законів 

України КС робить посилання на практику ЄСПЛ. Така позиція КС свідчить про 

солідарність з практикою ЄСПЛ, яка здійснює вплив не лише на державу, проти 

якої постановлене рішення, а й на інші держави-учасниці ЄКПЛ
 
[83, с. 195]. 

 Така думка частково збігається з нашими висновками, отриманими у 

попередньому підрозділі 1.3. Зокрема, нами встановлено, що рішення, прийняті 

ЄСПЛ, стосуються не лише держави-відповідача, оскільки ЄКПЛ має 

універсальний характер, містить єдині положення для всіх держав-учасниць 

незалежно від того, до якої правової системи вони відносяться. Рішення, 

постановлене ЄСПЛ, має загальний характер, оскільки воно побудовано на 

нормах ЄКПЛ та праворозумінні ЄСПЛ. 

Позицію КС щодо застосування рішень ЄСПЛ на території України можна 

витлумачити з положень абз. 5 п. 2.4 Висновку, де зазначено, що «міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана ВР України, стають частиною 

національного законодавства України. Саме в такий спосіб здійснюється 

народний суверенітет щодо поширення юрисдикції міжнародних судових 

органів на територію України (за умови, що положення їх статутів не суперечать 

Конституції України)»
 
[43]. 
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 У Національній доповіді на XVI Конгрес Конференції європейських 

конституційних судів було констатовано, що положення Конституції та законів 

України юридично зобов’язують КС враховувати рішення ЄСПЛ у наступних 

формах: 1) в якості джерела права; 2) зміни практики застосування чинного 

законодавства України у разі внесення змін до нього, спрямованих на усунення 

зазначеної в рішенні ЄСПЛ (у справах проти України) системної проблеми та її 

першопричини
 
[156]. 

 Вказано, що вплив практики ЄСПЛ на судову практику КС проявляється у 

вигляді: 1) безпосереднього посилання на рішення ЄСПЛ; 2) через подібність 

підходів до вирішення питань та висновків КС до раніше сформульованих 

ЄСПЛ правових позицій без посилань на таке джерело
 
[156]. 

 Встановлено, що на сьогодні у практиці КС та ЄСПЛ немає конкуруючих 

між собою правових позицій, однак існують приклади дещо відмінних підходів 

до вирішення подібних питань (наприклад, Рішення від 12 квітня 2012 року № 

9-рп/2012, в якому, на відміну від практики ЄСПЛ, принцип рівності сторін в 

аспекті права особи на участь у судовому процесі було розтлумачено в аспекті 

статті 14 і статті 1 Протоколу № 12 до неї. Проте ЄСПЛ це питання розглядає у 

контексті статті 6 ЄКПЛ, тобто через право на справедливий судовий розгляд та 

з обов’язковим врахуванням специфіки справи заявника, а не через заборону 

дискримінації)
 
[156]. 

 За нашими дослідженнями, КС у своїх висновках, які частково 

стосуються кримінального права, посилається на ЄКПЛ та практику ЄСПЛ 

наступним чином: 

 1) у Висновку КС у справі №1-39/2000 (справа про внесення змін до 

Конституції України за ініціативою народних депутатів України) від 11 липня 

2000 року № 2-в/2000 — пропонувалось частину третю статті 80 Конституції 

України викласти в такій редакції: «Народні депутати і сенатори України не 

можуть бути без згоди Верховного Суду України притягнені до кримінальної 

відповідальності, затримані чи заарештовані» (п. 3.2) [42]. 
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 КС вказав, що не узгоджуються названі зміни до статті 80 Конституції 

України і зі статтею 6 ЄКПЛ, відповідно до якої «кожен при вирішенні спору 

щодо цивільних прав і обов’язків або при встановленні обґрунтованості будь-

якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на 

справедливий і відкритий розгляд […] незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом», та з низкою рішень ЄСПЛ щодо необхідності 

послідовного дотримання принципу розмежування між обвинуваченням і 

правосуддям (абз. 5 п. 3.2)
 
[42]; 

 2) у Висновку КС у справі № 1-21/2012 від 10 липня 2012 року № 1-в/2012 

(справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) КС 

наголосив на необхідності забезпечення суддівського імунітету як гарантії 

об’єктивного і неупередженого правосуддя, про який йдеться й у міжнародних 

актах (абз. 6 п. 5.2.2) та зробив посилання на п. 1 ст. 6 ЄКПЛ (кожен має право 

на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом) (абз. 7 п. 5.2.2)
 
[41]. 

 Висловлюючи окремі думки, судді КС лише роблять посилання на ст. 6 

ЄКПЛ
 

[162; 163; 164], розкриваючи її зміст за допомогою загальних 

висловлювань. 

 У рішеннях, які торкаються питань матеріального кримінального права, 

посилання на ЄКПЛ та практику ЄСПЛ КС здійснює таким чином: 

 1) у рішенні КС від 19 квітня 2000 року у справі № 1-3/2000 (справа про 

зворотну дію кримінального закону в часі)
 
— наголошено, що закріплений в 

Конституції України принцип неприпустимості зворотної дії в часі законів та 

інших нормативно-правових актів узгоджується з міжнародно-правовими 

актами, зокрема, ст. 7 ЄКПЛ (п. 2) [288]; 

 2) у рішенні КС від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі № 1-

33/2004 (справа про призначення судом більш м’якого покарання) вказано на 

вимогу додержувати справедливості при застосуванні кримінального 

покарання, яка закріплена, зокрема, в статті 6 ЄКПЛ та положеннях інших 
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міжнародних договорів (абз. 16 п. 4.1)
 
[289]; 

 3) у рішенні від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011 (справа про строки 

адміністративного затримання) КС послався на рішення ЄСПЛ у справі 

«Гарькавий проти України» від 18 лютого 2010 року і зазначив, що особа не 

може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім винятків, 

встановлених у п. 1 ст. 5 ЄКПЛ. Цей перелік винятків є вичерпним і лише 

вузьке тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме – 

гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи (п. 63 зазначеного 

рішення). КС наголосив, що право на свободу та особисту недоторканність не є 

абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко 

визначені в законі
 
[286]; 

4) показовими стосовно застосування КС правових позицій ЄСПЛ 

кримінально-правового характеру є рішення: а) у справі № 1-33/99 від 29 грудня 

1999 року № 11-рп/99 (справа про смертну кару)
 
[291]; б) у справі № 1-5/2011 від 

26 січня 2011 року № 1-рп/2011 (справа про заміну смертної кари довічним 

позбавленням волі)
 
[290]. 

Так, застосовуючи ч. 1 ст. 2 ЄКПЛ слід враховувати протоколи до ЄКПЛ 

№ 6 та № 13, що проголосили скасування смертної кари. Стаття 1 Протоколу № 

6 закріпила, що «Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до 

такого покарання або страчено». До прийняття вказаного Протоколу 

допускалось використання смертної кари, але за умов, що такі «діяння, вчинені 

під час війни або невідворотної загрози війни»
 
[228]. Відповідно у Протоколі № 

13 проголошено абсолютну заборону смертної кари за будь-яких обставин
 
[229]. 

Зазначені новели були імплементовані і в національну правову систему.  

З огляду на зазначене, у рішенні КС від 29 грудня 1999 року (справа про 

смертну кару) 
 
зазначено: тлумачення положень частини першої та другої статті 

27 Конституції України в контексті всіх інших положень Конституції України як 

єдиного цілісного документа дає підстави стверджувати, що вони не 

припускають смертної кари як виду покарання. На користь такого висновку 
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свідчить тенденція практики застосування ЄКПЛ (зокрема, положень ст. 3 

ЄКПЛ) (абз. 6 п. 2). КС, посилаючись на правову позицію ЄСПЛ, висловлену у 

справі «Soering v. United Kingdom», вказав, що смертну кару слід розглядати як 

різновид катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність 

особи, поводженню чи покаранню
 
[285]. 

«Смертна кара як вид покарання суперечить також статті 28 Конституції 

України, відповідно до якої «ніхто не може бути підданий катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню 

чи покаранню». Названа стаття відтворює положення статті 3 ЄКПЛ. 

Невідповідність смертної кари цій статті ЄКПЛ підтверджує ЄСПЛ, 

юрисдикцію якого щодо тлумачення зазначеної ЄКПЛ визнала Україна» (п. 6)
 

[285]. 

Рішенням від 26 січня 2011 року № 1-рп/2011 (справа про заміну смертної 

кари довічним позбавленням волі)
 

КС вказав, що положення кримінальних 

кодексів (ч. 2 ст. 6 КК 1960 р., ч. 1 ст. 58 КК 2001 р.) щодо законів, які мають 

зворотну дію в часі, узгоджуються з міжнародно-правовими актами з цього 

питання. «Згідно зі статтею 7 ЄКПЛ особі не може призначатися покарання, 

суворіше від того, яке застосовувалося на час вчинення кримінального 

правопорушення. ЄСПЛ вважає, що ст. 7 ЄКПЛ є важливою частиною принципу 

верховенства права. Він також підтвердив, що зазначена стаття ЄКПЛ допускає 

принцип ретроспективності більш м’якого кримінального закону. На цьому 

принципі ґрунтується правило, що в разі наявності відмінностей між діючим на 

час вчинення злочину кримінальним законом та кримінальним законом, що набрав 

чинності перед винесенням остаточного судового рішення, суди повинні 

застосовувати той закон, положення якого є більш сприятливими для 

обвинуваченого (рішення у справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 

року, заява № 10249/03)» (п. 5)
 
[290]. Однак, слід пам’ятати, що у рішенні 

«Скоппола проти Італії» ЄСПЛ відійшов від попередньої практики, оскільки у 

1978 році Європейська комісія з прав людини висловила правову позицію, що ст. 7 
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ЄКПЛ не гарантує право на застосування більш м’якого кримінального закону 

(«X. v. Germany», рішення Комісії від 6 березня 1978 р.)
 
[284]. Вказана правова 

позиція була врахована ЄСПЛ і в рішеннях «Le Petit v. the United Kingdom» (№ 

35574/97 від 5 грудня 2000 р.) і «Zaprianov v. Bulgaria» (№ 41171/98 від 6 березня 

2003 року) (п. 103)
 
[281]. 

С.Д. Шапченко зазначає, що у рішенні КС від 26 січня 2011 року не 

відображені правові позиції КС щодо міжнародно-правової складової тієї ситуації, 

яку він розглядав. Така ситуація, зокрема, зумовлена підписанням Україною 5 

травня 1997 року Протоколу № 6 до ЄКПЛ, який стосується скасування смертної 

кари, а також змістом статті 18 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів, що передбачає обов’язок держави не позбавляти договір (в даному разі 

— Протокол № 6) його об’єкта і мети до набрання ним чинності
 
[358, с. 132]. 

Варто погодитись із критичними зауваженнями С.П. Головатого щодо 

методологічної основи тлумачної діяльності КС, яку, на його переконання, 

становить не практика ЄСПЛ, а доробок вітчизняних вчених (проаналізований 

ним та підданий критиці)
 
[48, с. 54]. 

Посилаючись на рішення у справах «Алакрам Хумматов проти 

Азербайджану» від 18 травня 2006 року, «Ткачов проти України» від 13 грудня 

2007 року, КС вказав, що ЄСПЛ у своїх рішеннях визнав, що заміна судами 

смертної кари на довічне позбавлення волі, встановлене новим кримінальним 

законом, а не на позбавлення волі строком на п’ятнадцять років, що як 

альтернативне смертній карі покарання було передбачено законом під час 

вчинення злочинів, не становить собою порушенням статті 7 ЄКПЛ (абз. 3 п. 6)
 

[290]. Однак, як слушно зазначає К.П. Задоя, посилання на ці рішення зі змістовної 

точки зору виглядає не зовсім однозначно, з огляду на наступне: 

а) вирішуючи справу «Алакрам Хумматов проти Азербайджану», ЄСПЛ 

відхилив скаргу п. Хумматова в частині порушення ст. 7 ЄКПЛ, про яке 

стверджував заявник. За словами вченого, обставини цієї справи суттєво 

відрізняються від ситуації, яка стала предметом розгляду КС в справі про заміну 
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смертної кари довічним позбавленням волі, оскільки в Азербайджанській 

Республіці відбулась пряма законодавча заміна смертної кари на довічне 

позбавлення волі без втручання в цей процес органу конституційної юрисдикції. У 

зв’язку з цим посилання КС в рішенні у справі про заміну смертної кари довічним 

позбавленням волі на рішення ЄСПЛ в справі «Хумматов проти Азербайджану» 

виглядає не виправданим [72, с. 25]; 

б) посилання на рішення ЄСПЛ у справі «Ткачов проти України» теж не  

позбавлене недоліків, оскільки заявнику покарання у виді довічного позбавлення 

волі було призначено відразу, а не замість смертної кари. У зазначеній справі 25 

грудня 2001 р. заявника було засуджено до довічного позбавлення волі вироком 

Апеляційного суду Черкаської області за вчинення умисного вбивства ще в 1999 р. 

У своїй скарзі п. Ткачов обґрунтовував порушення ст. 7 ЄКПЛ тим, що на момент 

вчинення ним злочину кримінальне законодавство України не передбачало такого 

виду покарання, до якого його було засуджено, однак ЄСПЛ дійшов висновку, що з 

боку України не мало місце порушення ст. 7 ЄКПЛ стосовно нього
 
[72, с. 25]. 

Вчений також говорить, що не можна рішення ЄСПЛ у справі «Ткачов 

проти України» розглядати як підтвердження: а) щодо правомірності заміни 

смертної кари особам, засудженим до цього виду покарання, довічним 

позбавленням волі; б) щодо визнання ЄСПЛ того, що рішення КС від 29 грудня 

1999 р. реально не змінило кримінальний закон; в) щодо правомірності (з точки 

зору положень національного кримінального права України) призначення 

довічного позбавлення волі особам, які вчинили злочини до прийняття рішення 

КС від 29 грудня 1999 р. і були засуджені за них після набрання чинності 

Законом України від 22 лютого 2000 р. № 1483-III [72, с. 25].  

За словами К.П. Задої, призначення п. Ткачову покарання у виді довічного 

позбавлення волі цілком відповідало буквальному змісту ст. 7 ЄКПЛ, але це, в 

свою чергу, не повинно вважатись підтвердженням правомірності обрання 

заявнику такої міри покарання відповідно до положень національного 

кримінального права України [72, с. 25]. 
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П.П. Андрушко вказує, що Законом від 22 лютого 2000 р. № 1483-ІII КК 

1960 р. було доповнено статтею 25-2 «Довічне позбавлення волі», якою в КК 

вводився новий вид покарання, а статтю 24 КК зазначеним Законом було 

виключено із КК. При цьому Законом від 22 лютого 2000 р. введено до 

кримінального закону новий вид покарання у вигляді довічного позбавлення 

волі, а не здійснено заміну одного виду покарання (смертної кари) іншим видом 

(довічним позбавленням волі), бо заміняти «чимось» «щось» уже було 

неможливим — положення про смертну кару як вид покарання втратили 

чинність
 
[45, с. 94]. 

Тому у ситуації, що склалася, єдиним видом покарання, який можна було 

застосовувати згідно з чинним на той час кримінальним законом, було 

позбавлення волі строком на 15 років [45, с. 94]. 

К.П. Задоя зазначає, що в значній кількості рішень ЄСПЛ містяться 

формулювання, які дозволяють дійти висновку про його позицію стосовно 

юридичного значення рішень конституційних судів держав-учасниць ЄКПЛ, 

якими окремі положення законодавчих актів визнаються неконституційними. На 

думку ЄСПЛ (справа «Класс та інші проти Німеччини» (1978 р.) (абз. 2 п. 43), 

«Вебер та Саравія проти Німеччини» (2006 р.), рішеннями конституційних судів 

держав-учасниць ЄКПЛ, якими визнаються неконституційними положення 

окремих законодавчих актів, реально змінюється зміст таких актів [72, с. 25]. 

П.П. Андрушко зауважує, що згідно з п. 2 резолютивної частини Рішення 

КС у справі про смертну кару від 29 грудня 1999 р. № 11-рп/1999 положення 

статті 24 Загальної частини КК та положення санкцій статей Особливої частини 

КК, що передбачали смертну кару як вид покарання, зазначеним рішенням 

визнані такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними), тобто, втрачають чинність з дня ухвалення КС цього 

рішення. Таке формулювання дає підстави вченому для висновку, що у зв’язку 

із вилученням із наведених статей КК України 1960 р. положень, що 

передбачають смертну кару як вид покарання (втрата ними чинності), — 
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змінився і сам кримінальний закон
 
[45, с. 94]. 

К.П. Задоя наголошує, що у зв’язку зі змінами у практиці ЄСПЛ з питань 

порушень ст. 7 ЄКПЛ (зокрема, з огляду на рішення «Скоппола проти Італії»), 

можливо, якби справа Ткачова розглядалася ЄСПЛ після прийняття рішення у 

справі «Скоппола проти Італії», очевидно, ЄСПЛ іншим чином підійшов би до 

вирішення питання про порушення Україною ст. 7 ЄКПЛ [72, с. 25]. 

Вчений дійшов висновку, що, з огляду на прецедентну практику ЄСПЛ 

(зокрема, рішення «Скоппола проти Італії» та «Класс та інші проти 

Німеччини»), КС, розглядаючи справу про заміну смертної кари довічним 

позбавленням волі мав би дійти висновку, що Рішення КС від 29 грудня 1999 р. 

в справі про смертну кару реально призвело до зміни змісту кримінального 

закону. За таких умов до осіб, що вчинили злочини, склади яких передбачались 

ст. ст. 58, 59, 60, 93, 190-1, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 245, 249, 251, 254, 254-2, 

254-3, 255, 256, 257, 258, 260, 261 КК 1960 р., до або після ухвалення цього 

рішення, але до набрання чинності Законом «Про внесення змін до 

Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів 

України» від 22 лютого 2000 р. № 1483-III, могло бути застосоване лише 

покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років
 
[72, с. 25-26]. 

Отже, аналіз рішення КС від 26 січня 2011 року № 1-рп/2011 (справа про 

заміну смертної кари довічним позбавленням волі) свідчить про безпідставність 

посилання на рішення ЄСПЛ в справі «Хумматов проти Азербайджану» та у 

справі «Ткачов проти України». КС, як єдиний орган конституційної юрисдикції, 

повинен був продемонструвати судам загальної юрисдикції, а також  

правозастосувачам приклад застосування практики ЄСПЛ. Однак КС було 

неналежним чином враховано обставини справи у рішеннях, на які він зробив 

посилання («Хумматов проти Азербайджану», «Ткачов проти України»), як на 

підстави обґрунтування своєї позиції, що призвело до хибного висновку. 

 

3.2. Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини з 
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питань матеріального кримінального права у рішеннях судів загальної 

юрисдикції. 

 

 Зростання кількості рішень ЄСПЛ, постановлених проти України, вимагає 

від національних судів: дослідження причин порушення Україною міжнародних 

зобов’язань (особливо, коли це стосується встановлення ЄСПЛ порушення прав 

особи у кримінально-правовому аспекті), вивчення та аналізу практики ЄСПЛ, 

впровадження її результатів (правових позицій) під час розгляду відповідних 

категорій справ.  

 Останнім часом спостерігається тенденція національних судових 

інстанцій до врахування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ. Про це свідчить і 

Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та 

апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах 

статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року за 2011 — перше півріччя 2012 року, проведене ВСС. ВСС дійшов 

висновку, що суди в цілому дотримуються вимог статей 3, 5, 6 ЄКПЛ, однак не 

готові до практичного впровадження підходів і позицій ЄСПЛ. Однак в 

Узагальненні розглядались лише процесуальні аспекти порушень положень 

ЄКПЛ (зокрема, питання застосування незаконних методів дізнання і 

досудового слідства, вплив таких порушень на оцінку доказів судами загальної 

юрисдикції (ст. 3 ЄКПЛ); затримання особи, обрання, зміна, скасування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; щодо законного затримання 

особи, обрання та продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою (ст. 5 ЄКПЛ); «розумні строки» розгляду кримінальної справи, 

вирішення питань щодо недотримання «розумних строків» розгляду 

кримінальних справ національними судами України (ст. 6 ЄКПЛ)
 
[320]. Тому, 

вважаємо за доцільне дослідити питання врахування національними судами у 

кримінальних справах практики ЄСПЛ щодо матеріального аспекту порушення 

положень ЄКПЛ. 
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 3.2.1. У вироку від 29 квітня 2013 року Самарський районний суд міста 

Дніпропетровська норми національного законодавства (а саме, ст. 17 КПК — 

презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини) додатково 

обґрунтував положеннями ч. 2 ст. 6 ЄКПЛ, а саме: правовою позицією ЄСПЛ у 

справі «Barbera, Messegu and Jabardo v. Spain» від 6 грудня 1998 р. (п. 146), 

згідно з якою «принцип презумпції невинуватості вимагає серед іншого, щоб, 

виконуючи свої обов’язки, судді не починали розгляд справи з упередженої 

думки, що підсудний скоїв злочин, який ставиться йому в провину; обов’язок 

доведення лежить на обвинуваченні, і всі сумніви повинні тлумачитися на 

користь обвинуваченого
 
[37]. 

 Зазначена правова позиція ЄСПЛ цілком відповідає положенням, 

закріпленим у ч. 2 ст. 2 КК (особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і 

не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено 

в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду) [126]. 

 У іншій справі вироком Ленінського районного суду міста Кіровоград  

ОСОБУ_2 було визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 

КК України. Органом досудового слідства дії ОСОБИ_2 кваліфікувались за ч. 2 

ст. 307 КК України. При вирішенні справи судом було взято до уваги 

тлумачення ЄСПЛ ст. 6 ЄКПЛ стосовно використання у кримінальному 

провадженні інформації, отриманої від таємних агентів правоохоронних 

органів, а також інформації, отриманої в результаті здійснення провокацій 

такими агентами. Очевидно, судом було допущено помилку і неправильно 

вказано на назву справи і дату прийняття рішення. Суд посилався на правові 

позиції, висловлені у справі «Таймера де Кастор проти Португалії» від 9 липня 

1998 року (аналогічні посилання
 
[34]), хоча її назва «Тейксейра де Кастро проти 

Португалії» від 9 червня 1998 року [283]. Незважаючи на це, правова позиція 

була застосована правильно. Суд вказав, що ЄСПЛ «не заперечує можливості 

використання агентів поліції для здійснення оперативних закупок, але не для 

підбурювання до злочинної діяльності. Використання агентів під прикриттям 



175 

 

 

повинно бути обмежено, а також повинні бути надані гарантії навіть у справах, 

що стосуються боротьби із обігом наркотиків. Право на справедливе 

судочинство займає провідне місце та не може бути принесено у жертву 

доцільності. Загальні вимоги справедливості, висловлені у ст. 6 ЄКПЛ, 

застосовуються до проваджень у всіх формах кримінального обвинувачення від 

найпростішого до найбільш складного. Суспільний інтерес не може виправдати 

використання доказів, отриманих в результаті поліцейського підбурювання». 

ЄСПЛ наголосив, що «… нема підстав вважати, що без їх втручання (агентів) 

його (злочин) було б скоєно». Докази, отриманні шляхом провокації не можуть 

бути використані у судочинстві, оскільки це є порушенням п. 1 ст. 6 ЄКПЛ 

через порушення принципу справедливості. Таку ж позицію ЄСПЛ виклав у 

рішеннях у справах «Ванян проти Російської Федерації» та «Худобін проти 

Російської Федерації», зі змісту яких слідує, що за умови, коли у справі відсутні 

дані про те, що особа займалася збутом наркотичних засобів іншим особам, 

крім легендованої, у органів досудового слідства та суду є достатні підстави 

підозрювати, що мала місце провокація
  
[35]. 

 З огляду на це, суд дійшов висновку, що практика проведення 

оперативних закупівель наркотичних засобів та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні у зазначеному випадку не відповідає вимогам ст. 6 

ЄКПЛ, оскільки даних про те, що ОСОБА_2 займався збутом наркотиків до 

проведення оперативних закупок співробітникам міліції, як органами 

досудового слідства, так і судом не здобуто. Відповідно судом було змінено 

кваліфікацію дій ОСОБИ_2 з ч. 2 ст. 307 КК України на ч. 1 ст. 309 КК України 

[35]. Наведене рішення показало, що практика ЄСПЛ має вплив на кваліфікацію 

дій особи. Виходячи з правових позицій ЄСПЛ, для того, щоб інкримінувати 

особі таку форму злочинної поведінки, як незаконний збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК), недостатньо факту 

проведення  контрольних закупок.  

 У справі «Тейксейра де Кастро проти Португалії» ЄСПЛ дійшов висновку, 
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що працівники поліції не обмежилися «пасивним розслідуванням протиправної 

діяльності п. Тейксейра де Кастро, а вплинули на нього шляхом підбурювання 

до вчинення злочину» (п. 38). ЄСПЛ дійшов висновку, що дії двох поліцейських 

вийшли за межі повноважень таємних агентів, оскільки вони спровокували 

злочин і не було підстав вважати, що його було б вчинено без їхнього втручання 

(п. 39)
 
[283]. 

 ЄСПЛ наголошує, що суспільство знайшло методи для стримування 

такого роду злочинної діяльності, як незаконний обіг наркотиків. Зокрема, 

відповідно до Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року і Конвенції РЄ 1990 

року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом, дозволено використовувати таємних агентів, однак їх роль 

не має нічого спільного з діяльністю «провокаторів» (п. 32)
 
[283]. 

 Тому в окремих випадках (наприклад, якщо було порушено порядок 

проведення) необхідно ставити питання про визнання дій негласних агентів, які 

полягали у провокації, злочинними, і притягнення відповідних службових осіб 

до кримінальної відповідальності (зокрема, за перевищення службових 

повноважень, а також за організацію придбання і збуту наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів). 

 На рішення ЄСПЛ у справі «Тейксейра де Кастро проти Португалії» також 

робив посилання і КС. Зокрема, у рішенні у справі за конституційним поданням 

Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої 

статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011 КС взяв до 

уваги практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав, що допустимість доказів є 

прерогативою національного права і, за загальним правилом, саме національні 

суди компетентні оцінювати надані їм докази (рішення у справі «Тейксейра де 

Кастро проти  Португалії» від 9 червня 1998 року (п. 34), рішення у справі 

«Шабельник проти України» від 19 лютого 2009 року (п. 54)), а порядок 

збирання доказів, передбачений національним правом, повинен відповідати 
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основним правам, визнаним ЄКПЛ, а саме: на свободу, особисту 

недоторканність, на повагу до приватного і сімейного життя, таємницю 

кореспонденції, на недоторканність житла (статті 5, 8 ЄКПЛ) тощо ( абз. 11 п. 

3.1) [292]. 

 КС, даючи офіційне тлумачення положення ч. 3 ст. 62 Конституції 

України, вказав, що обвинувачення особи у вчиненні злочину не може бути 

обґрунтоване доказами, одержаними у результаті порушення або обмеження  її  

конституційних прав і свобод, крім випадків, у яких Конституція України 

допускає такі обмеження (абз. 12 п. 3.1)
 
[292]. 

 Відповідно Олександрійським міськрайонним судом Кіровоградської 

області було розглянуто справу за обвинуваченням у вчиненні діяння, 

передбаченого ч. 2 ст. 307 КК. Оскільки сторона обвинувачення не надала в 

судовому засіданні беззаперечних доказів того, що обвинувачена займалась 

збутом наркотичних засобів і все обвинувачення ґрунтувалось на матеріалах 2 

оперативних закупівель, суд, посилаючись на рішення «Тейксейра де Кастро 

проти Португалії», «Ванян проти Російської Федерації» та «Худобін проти 

Російської Федерації», виправдав особу за ч. 2 ст. 307 КК за недоведеністю 

кримінального правопорушення і складу кримінального правопорушення в її 

діянні
 
[36]. 

 Таким чином, національні суди, виходячи з практики ЄСПЛ, у випадках 

відсутності інших доказів причетності особи до збуту наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів провокацію з боку агентів повинні 

розглядати як обставину, що виключає наявність вини у особи, яка їх збуває. 

 За наявності рішення ЄСПЛ у конкретній справі, вирішуючи справу у 

новому судовому розгляді, суди обмежуються вказівкою на відповідність 

положень національного законодавства рішенню ЄСПЛ. Наприклад, 

Хмельницьким міськрайонним судом було розглянуто кримінальну справу за 

обвинуваченнями ОСОБА_9 за п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК 

України. Рішенням ЄСПЛ у справі «ОСОБА_9 і ОСОБА_16 проти України» від 
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21 квітня 2011 року, яке набуло статусу остаточного 21 липня 2011 року, 

одноголосно постановлено порушення при проведенні досудового 

розслідування щодо ОСОБА_9 ЄКПЛ, а саме: ст. 3 ЄКПЛ; п. 2 ст. 5 ЄКПЛ; п. 1 

ст. 6 ЄКПЛ; п. 3 (с) ст. 6 ЄКПЛ. Хмельницьким міськрайонним судом було 

встановлено, що висновки й аргументи ЄСПЛ повністю збігаються з 

відповідними положеннями КПК 1960 р. Відповідно ОСОБА_9 за пп. 6, 12 ч. 2 

ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України була визнана невинною і  

виправданою через недоведеність участі у вчиненні злочинів [38]. 

 У іншій справі детальний аналіз положень національного законодавства і 

мотивування свого рішення з урахуванням правових позицій ЄСПЛ дозволило 

Хмельницькому міськрайонному суду дійти висновку, що мало місце 

неефективне розслідування скарг ОСОБА_10 та його захисників про 

застосування до засудженого недозволених методів слідства. Оцінюючи 

досліджені в судовому засіданні докази, колегія суддів дійшла висновку, що 

через недоведеність участі у вчиненні злочину підсудним ОСОБОЮ_10 у 

вбивстві ОСОБИ_8, його слід визнати невинуватим у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а за пред’явленим обвинуваченням — 

виправдати [39].  

 Суд зазначив, що з матеріалів справи та проведеного судового слідства 

вбачається, що ОСОБА_10 та його захисники уже неодноразово скаржились на 

те, що підсудного та його брата ОСОБА_7 незаконно затримали 13 грудня 2001 

року. Після побиття їх працівниками міліції вони 14 грудня 2001 року вимушено 

обмовили себе, зізнавшись у вбивстві ОСОБА_8, про що написали явки з 

повинною. У суді на підтвердження застосування щодо них насильства, у тому 

числі, з підключенням електричного струму, вони робили посилання на 

висновки судово-медичних експертиз та пояснення експерта ОСОБА_28 [39]. 

 Судом було наведено низку правових позицій, висловлених ЄСПЛ у 

рішеннях: «Сельмуні проти Франції», «Матьяр проти Туреччини», «Ассенов та 

інші проти Болгарії», «Лабіта проти Італії», «Томазі проти Франції», «Кудла 
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проти Польщі», «Валашінас проти Литви», «Ірландія проти Великобританії», 

«Рібіч проти Австрії», «Авшар проти Туреччини», «Танрікулу проти 

Туреччини», «Гюль проти Туреччини», «Григор’єв проти України», «Яременко 

проти України» тощо. Зокрема, суд посилався на правові позиції щодо 

порушення вимог ст. 3 ЄКПЛ у її матеріальному аспекті у справах «Коробов 

проти України», «Нечипорук і Йонкало проти України» [39]. 

 Щодо порушення вимог ст. 3 ЄКПЛ у зв’язку з поганим, нелюдським та 

таким, що принижує гідність, поводженням з особами, які тримаються в 

установах досудового ув’язнення, їх катуванням з боку представників держави 

та відсутністю ефективного розслідування за скаргами на таке поводження суд 

вказав на правові позиції ЄСПЛ у рішеннях по справах: «Григор’єв проти 

України», «Клішин проти України», «Коробов проти України», «Ошурко проти 

України», «Нечипорук і Йонкало проти України», «Савін проти України»
 
[39]. 

 3.2.2. У деяких справах суди при призначенні покарання мотивують своє 

рішення вказівкою на принципи ЄКПЛ, не розкриваючи їх змісту і 

відповідності їх обставинам справи. Наприклад, Апеляційний суд 

Дніпропетровської області розглянув матеріали кримінального провадження за 

№ 12013040030000164 за апеляційними скаргами прокурора, потерпілого 

ОСОБА_2, адвоката ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 на вирок 

Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 20 грудня 2013 року, яким 

ОСОБУ_6 визнано винною та призначено покарання за ч. 2 ст. 286 КК України 

у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права керувати 

транспортними засобами на строк 3 роки. Обґрунтовуючи призначення 

покарання у виді позбавлення волі близько мінімального розміру, передбаченого 

санкцією статті, з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення 

права керувати транспортними засобами, суд вказав, що таке покарання буде 

справедливим, необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та 

попередження вчинення нових злочинів як самим обвинуваченим, так і іншими 

особами, і буде відповідати принципу ЄКПЛ, а саме: пропорційності 
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обмеження прав людини та досягнення легітимної мети покарання
 
[29]. 

 Зустрічаються рішення національних судів, в яких посилання на практику 

ЄСПЛ є необґрунтованим. Зокрема, це було виявлено Апеляційним судом 

Вінницької області при розгляді кримінальної справи за апеляцією прокурора та 

апеляцією засудженого ОСОБА_5 на вирок Гайсинського районного суду 

Вінницької області від 23 грудня 2011 року.
 
Прокурор у своїй апеляції просив 

вирок суду щодо всіх засуджених скасувати у зв’язку з м’якістю призначеного 

їм покарання, а щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ще й безпідставного застосування 

ст. ст. 69, 75 КК, та постановити новий вирок, призначивши всім покарання у 

виді позбавлення волі, а з врахуванням кількості вчинених злочинів, за їх 

сукупністю, відповідно до ст. 70 КК, остаточне покарання визначити шляхом 

складання призначених покарань, а не поглинання менш суворого покарання 

більш суворим [28]. 

 Не зважаючи на те, що ухвалою ВС від 19 листопада 2009 р. скасовувався 

вирок Гайсинського райсуду від 24 вересня 2008 р. у справі щодо ОСОБА_7 та 

ОСОБА_8 у зв’язку з необґрунтованим застосуванням ст. ст. 69, 75 КК, що 

призвело до м’якості призначеного їм покарання, а справу направлено на новий 

судовий розгляд з необхідністю застосувати більш суворе покарання (ці 

вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими 

для суду першої чи апеляційної інстанції при повторному розгляді справи у 

відповідності зі ст. 399 КПК (1960 р.)), місцевий суд порушив норму цього 

закону та призначив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ті ж злочини покарання знову із 

застосуванням ст.ст. 69, 75 КК [28]. 

 При новому судовому розгляді суд першої інстанції, обґрунтовуючи 

неможливість призначення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реального покарання та 

посилаючись на рішення ЄСПЛ: справа «Бакланов проти Росії» від 9 червня 

2005 р., «Фрізен проти Росії» від 24 березня 2005 р., «Ізмайлов проти Росії» від 

16 жовтня 2008 р., вказав, що це буде для них «незаконним, свавільним та 

надмірним тягарем» [28]. 
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 Апеляційний суд зазначив, що у справі «Бакланов проти Росії» (рішення 

від 9 червня 2005 р.), справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 

р.), та справі «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 р.) йдеться 

про необґрунтовану конфіскацію особистого майна, що порушує справедливий 

баланс між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту 

основоположних прав особи, у цьому випадку — права власності. Відповідно 

посилання на зазначені вище рішення ЄСПЛ Гайсинським районним судом були 

безпідставними
 
[28]. 

 На нашу думку, позиція Апеляційного суду Вінницької області у вказаній 

справі є правильною. Наприклад, у рішенні «Ismayilov v. Russia» за 

обставинами справи заявник прибув у м. Москву з м. Баку і мав при собі 21 тис. 

348 доларів США, отриманих від продажу квартири. Проте в митній декларації 

він зазначив, що перевозить 48 доларів США, тоді як згідно із законодавством 

РФ митному декларуванню підлягають гроші в сумі понад 10 тис. доларів 

США. Митні працівники виявили решту грошей у його багажі. Заявнику було 

висунуто обвинувачення за ознаками контрабанди — злочину, передбаченого ч. 

1 ст. 188 КК РФ. Виявлені гроші було визнано речовими доказами в 

кримінальній справі та приєднано до матеріалів справи (п. 6)
 
[276]. 

 ЄСПЛ вказано, що метою конфіскації було не відшкодування майнової 

шкоди, завданої державі (оскільки вона не зазнала жодних збитків внаслідок 

невнесення заявником відомостей до митної декларації), а його покарання. 

Однак у цій справі заявник вже зазнав покарання за контрабанду у виді 

позбавлення волі з відстроченням виконання вироку та іспитовим строком. Уряд 

не переконав ЄСПЛ, що основне покарання було недостатнім для досягнення 

його мети (п. 38)
 
 [276]. 

 На відміну від справи, що розглядалась Апеляційним судом Вінницької 

області (особами за попередньою змовою було вчинено розбійні напади з 

проникненням в житло, тобто, особливо тяжкий злочин, санкція якого 

передбачає застосування конфіскації майна як додаткового до основного 
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покарання)
 
[28], конфіскація майна заявника у справі «Ismayilov v. Russia» не 

була законною, оскільки у ст. 188 КК РФ не передбачено такого виду покарання 

за контрабанду, і згідно зі ст. 81 КПК РФ органи влади мали право 

конфісковувати лише гроші, отримані незаконним шляхом, тоді як вилучені в 

нього гроші були законним доходом від продажу успадкованої квартири (п. 26) 

[276]. 

 З метою недопущення таких помилок, національні суди при 

застосовуванні правових позицій ЄСПЛ повинні ретельно досліджувати 

обставини справи, щодо якої постановлено рішення ЄСПЛ, та встановити не 

лише подібність суспільно небезпечних діянь, а й фактичні обставини справи та 

враховувати особливості законодавства держави, проти якої постановлене 

рішення ЄСПЛ і належним чином відображати це у своїх рішеннях. 

 Позиція Апеляційного суду Вінницької області щодо скасування вироку 

Гайсинського райсуду від 23 грудня 2011 року в частині призначеного 

покарання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та 

ОСОБА_8
 

[28] відповідає положенням постанови Пленуму ВСС «Про 

застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні 

правосуддя», в якій вказано, що при здійсненні правосуддя у кримінальному 

провадженні суди мають враховувати, що відповідно до статті 9 Конституції 

України, статей 9, 409, 413, 438 КПК неправильне застосування судом норм 

права, у тому числі міжнародного права, які у встановленому законом порядку 

визнані частиною національного законодавства, може бути підставою для 

скасування чи зміни судового рішення з підстави істотного порушення норм 

КПК (абз. 2 п. 9). Неправильне застосування норми міжнародного права може 

мати місце у випадках, коли судом не було застосовано норми міжнародного 

права, яка підлягала застосуванню, або, навпаки, суд застосував норму 

міжнародного права, яка не підлягала застосуванню, або коли судом було 

надано неправильне тлумачення норми міжнародного права (абз. 3 п. 9) [206].    

 Виходячи з того, що застосування судами ЄКПЛ має здійснюватись з 
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обов’язковим урахуванням практики ЄСПЛ не тільки щодо України, а й щодо 

інших держав (абз. 3 п. 12)
 
[206], то саме неправильне застосування рішень 

ЄСПЛ національними судами слугуватиме підставою для скасування чи зміни 

судового рішення з підстави істотного порушення норм КПК. 

 Аналіз практики апеляційних судів у кримінальних справах показує, що 

посилання на положення ЄКПЛ та практику ЄСПЛ переважно стосуються 

процесуальних аспектів (зокрема, щодо доказів
 
— вказівка на рішення у справі 

«Коробов проти України» від 21 липня 2011 року, в якому ЄСПЛ вказав, що при 

оцінці доказів ЄСПЛ, як правило, застосовує критерій доведення «поза 

розумним сумнівом» [30]; порушення права на справедливий суд (з посиланням 

на ст. 6 ЄКПЛ)[207]; вирішення питань про самовідвід з посиланням на 

положення ст. 6 ЄКПЛ
 
[180; 200; 199]; при укладенні угоди про визнання 

винуватості — суд з’ясував, чи обвинувачений правильно розуміє зміст наданих 

йому прав та правові наслідки відмови від них, що випливає  також із вимог п. 1 

ст. 6 ЄКПЛ [33] тощо). 

 3.2.3. На необхідності звернення до практики ЄСПЛ неодноразово 

вказувалось Пленумом ВС у своїх постановах, прийнятих до 2010 року (згідно з 

п. 6 ч. 2 ст. 55 Закону «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 року
 
[225]). Поки 

ВСС не прийняв нові постанови, то слід вважати, що постанови ПВС у частині, 

що не суперечить нормам кримінального законодавства, є чинними.  

У ППВС № 6 від 30 травня 2008 р. «Про практику застосування 

кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді 

кримінальних справ у судах першої інстанції» (п. 1, 16) звертається увага судів 

на обов’язковість врахування ними не тільки положень норм КПК, а й вимог 

ЄКПЛ та практики ЄСПЛ [202]. 

У постанові ВС від 6 лютого 2007 року зазначається, що «рішення 

Європейського суду з прав людини, якими надаються тлумачення та практика 

застосування положень Конвенції, є формою прецедентного права, що 

розширює нормативний обсяг Конвенції, встановлюючи нові 
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загальнообов’язкові правила» [195]. 

Цікавою з точки зору визначення місця ЄКПЛ в ієрархії джерел права 

України є ППВС «Про судову практику у справах про захист гідності та честі 

фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 

лютого 2009 року №1. У п. 1 цієї ППВС робиться посилання на норми 

Конституції України, а у абз. 1 п. 2 після згадки про Конституцію йдеться про 

закони України та інші нормативно-правові акти і вже після цього вказується, 

що «...враховуючи положення статті 9 Конституції України та беручи до уваги 

ратифікацію Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого 

протоколу та протоколів № 2, 4, 7, 11 до Конвенції та прийняття Закону України 

від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини», суди також повинні 

застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та 

рішення Європейського суду з прав людини як джерело права...» [204]. 

Таким чином, місце ЄКПЛ і рішень ЄСПЛ у вказаній постанові ПВС 

вирішено досить суперечливо. Виходячи з положень постанови ПВС, ієрархія 

джерел виглядає наступним чином: Конституція України, закони та підзаконні 

нормативні акти, а лише потім ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ. Можна припустити, що 

ця ситуація пов’язана з тим, що в Україні не прийнято Закону, де б легально 

визначалась ієрархія нормативно-правових актів. 

В.Я. Тацій зазначає, що у 2005 році Пленумом ВС було розроблено проект 

Постанови «Про застосування судами міжнародних договорів України при 

здійсненні правосуддя», у преамбулі якої відмічалось, що міжнародні договори 

України, які набрали чинності, не лише сприяють розвитку міждержавного 

співробітництва у різних сферах суспільного життя та належному забезпеченню 

національних інтересів, здійсненню цілей, завдань та принципів зовнішньої 

політики України, закріплених у Конституції України, а й через свій пріоритет 

перед нормами відповідних законодавчих актів України можуть змінювати 
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регулювання правових відносин, встановлене законодавством України. Зокрема, 

вчений робить висновок про те, що «визнання вищою судовою інстанцією 

України необхідності прийняття заходів щодо сприяння впровадженню 

положень міжнародних договорів України до судової практики України слід 

визнати позитивним кроком з боку держави» [310]. 

Хоча вказана Постанова і не була ухвалена ВС, проте 19 грудня 2014 року 

Пленумом ВСС було прийнято постанову «Про застосування судами 

міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» [206] (про яку 

згадувалось у попередніх розділах дослідження). 

 Пленум ВСС вказав, що тлумачення термінів і положень ЄКПЛ та 

протоколів до неї містяться в рішеннях ЄСПЛ. Їх використання судом при 

тлумаченні й застосуванні ЄКПЛ та протоколів до неї під час розгляду 

конкретної справи є необхідним як наступна практика застосування 

міжнародного договору (підпункт «b» пункту 3 статті 31 Віденської конвенції) 

(абз. 5 п. 12) [206]. Пленум ВСС не зробив жодних застережень щодо випадків, 

коли практика ЄСПЛ суперечить Конституції України. 

 Пленум ВСС звернув увагу на таке: ЄСПЛ визначив такими, що мають 

автономне значення, незалежне від того, яке надається в правових системах 

держав-учасниць ЄКПЛ, такі поняття: «цивільні права і обов’язки», 

«кримінальне обвинувачення» (пункт 1 статті 6 ЄКПЛ), «обвинувачений у 

вчиненні кримінального правопорушення» (пункти 2 і 3 статті 6 ЄКПЛ), 

«майно» (стаття 1 Першого протоколу до ЄКПЛ), «законне ув’язнення», 

«затримання або арешт» (пункт 1 статті 5 ЄКПЛ), «житло» (пункт 1 статті 8 

ЄКПЛ), «приватне і сімейне життя» (пункт 1 статті 8 ЄКПЛ), «розумний строк 

судового розгляду» (пункт 1 статті 6 ЄКПЛ). Наприклад, вирішуючи питання 

про те, як можна тлумачити поняття «кримінальне обвинувачення», ЄСПЛ 

виходить із таких критеріїв: 1) класифікація провадження згідно з національним 

законодавством; 2) природа злочину; 3) природа та рівень суворості покарання, 

яке загрожує особі (рішення у справах «Енгель та інші проти Нідерландів» від 8 
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червня 1976 року, «Ізе та Коннорс проти Великобританії» від 9 жовтня 2003 

року) (абз. 2 п. 13)
 
[206]. 

 Прикладом реалізації практики ЄСПЛ може слугувати ППВС «Про деякі 

питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на 

тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і 

громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і 

досудового слідства» від 28 березня 2008 року № 2, в якій ПВС звернув увагу 

судів на необхідність врахування того, що відповідно до практики ЄСПЛ 

поняття «житло» у п. 1 ст. 8 ЄКПЛ охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно 

може поширюватися  на  офісні  приміщення, які належать фізичним особам, а 

також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення (абз. 2 п. 11)
 
[201]. 

Позиція ПВС відповідає буквальному сприйняттю практики ЄСПЛ 

(наприклад, у справах «Німітц проти Німеччини» від 16 грудня 1992 року
 
[258],  

«Пантелеєнко проти України» від 29 червня 2006 року
 
[259] вказано, що офіс 

може бути віднесено до поняття «житло»; у справі «Бук проти Німеччини» від 

28 квітня 2005 року
 
[239] до житла належать приміщення, призначені для 

зайняття підприємницькою діяльністю (див. рішення від 30 березня 1989 р. у 

справі «Чаппел проти Сполученого Королівства (Chappell v. The United 

Kingdom)» (п. 26, 51) [274]; рішення від 16 квітня 2002 р. у справі «Товариство 

«Колас Ест» та інші проти Франції» (п.40, 41) [268])). 

У ст. 8 ЄКПЛ не вживається поняття «житло чи інше володіння особи» як 

у Конституції України. У розумінні практики ЄСПЛ «житло» охоплює «інше 

володіння особи». Очевидно, що українські правозастосувачі повинні 

розмежовувати, що належить до поняття «житло» та «іншого володіння особи» і 

відповідним чином відображати це у процесуальних актах. 

Виходячи із зазначеного вище, назва статті 162 КК України не відповідає 

змісту, тому вимагає уточнення і повинна отримати назву «Порушення 

недорканності житла чи іншого володіння». 

3.2.4. У постановах, прийнятих з підстави встановлення міжнародною 
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судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушень 

міжнародних зобов’язань під час вирішення справи судом (п. 2 ч. 1 ст. 400-12 

КПК України 1960 р., п. 4 ч. 1 ст. 445 КПК 2012 року), ВС, частіше за все, 

обмежується вказівкою, що висновки й аргументи ЄСПЛ повністю 

відповідають положенням Кримінально-процесуального закону України
 
[196]. 

ВС ретельно досліджує обставини у справах, що переглядаються з підстав 

п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р., п. 4 ч. 1 ст. 445 КПК. Наприклад, у 

Постанові від 16 травня 2011 року ВС вказав, що ОСОБА_5 звертався із заявою 

до ЄСПЛ, в якій зазначив, що під час провадження у кримінальній справі щодо 

нього були порушені статті 3, 13, пункти 1 і 3 статті 5, пункт 1 статті 6 ЄКПЛ. 

Без деталізації заяви ОСОБА_5 стверджував про порушення інших статей 

ЄКПЛ [198].  

ЄСПЛ, розглянувши справу, констатував і у своєму рішенні від 21 жовтня 

2010 року одноголосно постановив, що мали місце порушення: статті 3 ЄКПЛ, 

13 ЄКПЛ, пункту 1 статті 5 ЄКПЛ, пункту 3 статті 5 ЄКПЛ [198]. 

У своїй заяві ОСОБА_5 стверджував, що неналежний стан здоров’я, що 

супроводжувався біллю та стражданнями, які викликали у нього захворювання 

на туберкульоз та деформація лівої стегнової кістки, а також (що, на думку 

заявника та його представників, є головним) ненадання органами державної 

влади, які ув’язнили його, можливості отримати відповідне лікування (медичну 

допомогу) від цих захворювань, позбавили його можливості адекватно 

захищатися від пред’явленого обвинувачення [198]. 

Однак, на думку ВС, такі судження мали виключно суб’єктивний характер 

і ґрунтувалися на власних відчуттях заявника. У матеріалах кримінальної 

справи та матеріалах, доданих до заяви, не було ні медичних, ні інших 

документальних даних, які б у достатньому обсязі підтверджували, що виявлені 

у заявника захворювання негативно вплинули (чи могли вплинути) на його 

здатність бути активним учасником судового процесу, розуміти значення 

вчинюваних щодо нього дій, захищатися від пред’явленого обвинувачення (п. 
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4). Тому у цій ситуації ВС постановив, що заява ОСОБА_5 про скасування 

судових рішень, ухвалених щодо нього, задоволенню не підлягає [198]. 

Слід погодитись з Ю.Б. Хім’яком, що при здійсненні кримінально-

правової кваліфікації слід обов’язково враховувати висновки, що містяться у 

рішеннях ВС з кримінальних справ, постановлені в порядку Глави 33 КПК, а 

також «правові позиції», викладені в рішеннях ЄСПЛ, які слугували підставою 

для подачі особою заяви на перегляд судового рішення. Очевидно, такі рішення 

містять у собі правові позиції щодо тлумачення спірних положень закону про 

кримінальну відповідальність та відповідні правові позиціиї ЄСПЛ, які є  

обов’язковими для подальшого правозастосування
 
[350, с. 243]. 

Окремої уваги заслуговує постанова ВС від 14 квітня 2014 року у справі 

5-7кс14, винесена у порядку перегляду судових рішень з підстави, передбаченої 

п. 4 ч. 1 ст. 445 КПК [186]. 

Зокрема, у рішенні у справі «Тимошенко проти України» від 30 квітня 

2013 року ЄСПЛ постановив, що мало місце порушення Україною пункту 1 

статті 5 ЄКПЛ, статті 18 у поєднанні зі статтею 5 ЄКПЛ
 
[267]. З огляду на це, 

ВС у своїй постанові зазначив наступне: «Визнання Судом порушення 

Україною пункту 1 статті 5 Конвенції, статті 18 у поєднанні зі статтею 5 

Конвенції свідчить про те, що сумніви заявниці щодо упередженості 

Печерського районного суду м. Києва можна вважати об’єктивно виправданими. 

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що суд, який постановив вирок у справі, 

не був безстороннім за об’єктивним критерієм» [186]. 

ВС зазначив, що постановлені у кримінальній справі щодо ОСОБА_1 

рішення про взяття її під варту знаходяться в органічному зв’язку з остаточним 

рішенням — обвинувальним вироком. Тому виявлені ЄСПЛ порушення 

кримінального процесуального закону, допущені Печерським районним судом 

м. Києва під час вирішення питань взяття під варту, істотно вплинули на 

остаточне рішення. Відновлення порушених прав ОСОБА_1 можливе лише 

шляхом скасування судових рішень щодо неї [186]. 
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Зазначена вище постанова слугує прикладом того, яким чином рішення 

ЄСПЛ може вплинути на позицію ВС під час перегляду судових рішень з 

підстави встановлення порушень міжнародних зобов’язань міжнародною 

судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

 1. Дослідження питання реалізації правових позицій ЄСПЛ з питань 

матеріального кримінального права у рішеннях КС показало, що зазвичай КС не 

обґрунтовує свою позицію посиланням на конкретні правові позиції ЄСПЛ, а  

обмежується лише вказівкою на відповідні статті ЄКПЛ (зокрема, ст. 3 

(заборона катування); ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність); ст. 6 

(право на справедливий суд); ст. 7 (встановлення покарання законом); ст. 8 (право 

на повагу до приватного і сімейного життя); стаття 14 (заборона дискримінації); 

Протоколи № 6, 13 до ЄКПЛ. 

2. Аналіз рішення КС від 26 січня 2011 року № 1-рп/2011 (справа про заміну 

смертної кари довічним позбавленням волі) свідчить про безпідставність 

посилання на рішення ЄСПЛ в справі «Хумматов проти Азербайджану» та у 

справі «Ткачов проти України». КС як єдиний орган конституційної юрисдикції, 

до того ж, враховуючи юридичне значення його рішень, повинен був 

продемонструвати судам загальної юрисдикції, а також правозастосувачам 

приклад застосування практики ЄСПЛ. Однак КС не було належним чином 

досліджено обставини справи у рішеннях, на які він зробив посилання («Хумматов 

проти Азербайджану», «Ткачов проти України»), як на підстави обґрунтування 

своєї позиції, що призвело до хибного висновку.  

 3. Дослідження практики застосування судами загальної юрисдикції  

правових позицій ЄСПЛ свідчить про незначну тенденцію до зростання 

кількості прикладів їх врахування при вирішенні кримінальних справ. 

 Національні суди посилаються на практику ЄСПЛ (зокрема, на рішення 
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«Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Ванян проти Російської Федерації», 

«Худобін проти Російської Федерації») як на підставу підтвердження 

правильності своєї позиції.  

 4. Проблемними моментами під час застосування правових позицій ЄСПЛ 

з питань кримінального права є: посилання на статтю ЄКПЛ без посилання на 

конкретні правові позиції, висловлені ЄСПЛ з цього приводу; посилання на 

рішення ЄСПЛ без розкриття змісту правової позиції і співвідношення з 

обставинами справи, що розглядається; обмеження припущенням, наприклад, 

«це не суперечить практиці ЄСПЛ»; обґрунтування національним судом 

рішення з посиланням на правові позиції, які не стосуються обставин справи, 

яка розглядається. 
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ВИСНОВКИ 

 

 У результаті дисертаційного дослідження розроблено і обґрунтовано 

низку узагальнюючих висновків і пропозицій, що розкривають основні 

положення роботи, шляхи реалізації практики ЄСПЛ у кримінальному праві 

України, пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства та 

правозастосовчої практики, зокрема: 

 1. Судова практика у кримінальному праві — це результати діяльності 

судових органів (рішення, в яких викладено правові позиції, типізовані підходи 

до вирішення справ), а також діяльність суду (наприклад, щодо кваліфікації 

діянь, призначення покарання тощо). 

 2. Рішення (практику) ЄСПЛ слід віднести до форм кримінального права 

як галузі права і як науки. ЄСПЛ, застосовуючи норми ЄКПЛ (в яких закріплені 

природні права), не створює нових норм, а надає нормам нового тлумачення і 

відтворює його у своєму рішенні. Таким чином, норма набуває нового значення 

без внесення відповідних змін до ЄКПЛ, що забезпечує, з одного боку, 

стабільність, а з іншого боку — динаміку у питаннях врегулювання суспільних 

відносин. 

 3. Значення для кримінального права України правових позицій, 

висловлених у рішеннях ЄСПЛ, полягає у тому, що вони: повинні враховуватись 

у доктрині кримінального права, оскільки є принциповими ідеями, до яких слід 

звертатись при виробленні концепцій подальшого вдосконалення кримінального 

права відповідно до європейських стандартів; повинні мати вплив на 

правозастосовчу практику в Україні. Правові позиції ЄСПЛ можуть 

використовуватись для вирішення ситуацій, які не знайшли прямого 

врегулювання на нормативному рівні, у випадках відсутності єдиного підходу 

до розв’язання певної правової ситуації тощо; повинні відображатись у 

відповідних процесуальних документах. Надання ЄСПЛ положенням ЄКПЛ 

нового розуміння (значення) призводить до необхідності перегляду 
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правозастосовчими органами України підходів у кваліфікації діянь, призначенні 

покарань, застосуванні інших заходів кримінально-правового впливу, встановленні 

відповідності кримінального закону принципам міжнародного права тощо; у 

законотворчій діяльності — мають відігравати особливу роль при розробці змін 

до законодавства про кримінальну відповідальність у зв’язку з прийнятими на 

себе Україною міжнародними зобов’язаннями. Вони мають слугувати 

орієнтиром при вдосконаленні чинної нормативно-правової бази у відповідності 

з європейськими стандартами у сфері захисту прав людини. 

 4. Запропоновано статтю 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» викласти у новій 

редакції: 

 «Конвенція та практика Європейського суду з прав людини, яка не 

суперечить нормам Конституції України, є формами права в Україні і 

застосовуються судами при розгляді справ у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства». 

 5. Встановлено, що ЄСПЛ не вимагає легалізації еутаназії чи самогубства 

з допомогою інших осіб, а наділяє держави широким розсудом у цьому питанні. 

Закріплена заборона у законодавстві України щодо еутаназії цілком відповідає 

ЄКПЛ та практиці ЄСПЛ. Відповідно, у випадках порушення заборони 

еутаназії особу слід притягати до відповідальності за ст. 115 КК України. 

 6. Сформульовано авторську редакцію статті 142-1 «Незаконні діяння з 

ембріоном», якою пропонується доповнити Розділ II Особливої частини КК 

України: 

 «Стаття 142-1. Незаконні діяння з ембріоном 

 1. Здійснення щодо збереженого поза жіночим тілом ембріона або під 

час штучного запліднення жінки діянь, які полягають: 

 1) у штучному заплідненні яйцеклітини сперматозоїдом, обраним за 

наявною в ньому статевою хромосомою, за винятком випадків, коли статева 

клітина обирається з метою запобігання захворюванню дитини на важку 
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спадкову хворобу, що передається за ознакою статі; 

 2) у заміні ядра заплідненої яйцеклітини клітиною тіла іншого ембріона, 

плоду, живої чи померлої особи з метою створення людського ембріону, 

ідентичного цьому ембріону, плоду, живій або померлій особі спадковою 

інформацією; 

 3) у з’єднанні ембріонів з різною спадковою інформацією, якщо хоча б 

один з них є людським ембріоном, або з’єднанні з людським ембріоном клітини, 

яка містить спадкову інформацію, що відрізняється від тієї, яка міститься в 

клітинах ембріона, і здатна до подальшого розвитку разом з ним; 

 4) у створенні здатного до розвитку ембріона шляхом запліднення 

яйцеклітини людини сперматозоїдом тварини або яйцеклітини тварини 

сперматозоїдом людини, — 

 караються штрафом до трьохсот неоподаткованих мінімумів, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до 

трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 2. Діяння, передбачені частиною першою, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, — 

 караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням 

волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 3. Діяння, передбачені частиною першою, що призвели до тяжких 

наслідків, — 

 караються позбавленням волі на строк до десяти років». 

 7. Доведено необхідність внесення змін до статті 127 КК та виключення з 

її частини 2 слів «...або з мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості» (як таких, що дублюють ознаку «дискримінація»), доповнення 

частини 2 статті 127 після слів «Ті самі дії, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб ...» словами «або службовою особою з 
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використанням свого службового становища»: 

 1) частину другу статті 127 КК викласти у такій редакції: 

 «2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, 

або службовою особою з використанням свого службового становища, — ». 

 8. Запропоновано авторську редакцію статті 370-1 «Застосування 

службовою особою нелюдських, жорстоких чи таких, що принижують гідність, 

видів поводження і покарання», якою пропонується доповнити Розділ XVII 

Особливої частини КК України: 

 «Стаття 370-1. Застосування службовою особою нелюдських, 

жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 

 1. Дії, які полягають у застосуванні службовою особою з використанням 

службового становища нелюдських, жорстоких чи таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання, за відсутності ознак катування, — 

 караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 2. Дії, передбачені частиною першою, якщо вони спричинили тяжкі 

наслідки, — 

 караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років». 

 9. Статтю 374 КК викладено у новій редакції з урахуванням можливого 

порушення права на захист особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності: 

 «Стаття 374. Порушення права на захист 

 1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, або інше грубе 

порушення права особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності, вчинене суддею, — 

 карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до двох років або без такого. 

 2. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, або інше грубе 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, засудженого на 

захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею, — 

 карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років або без такого. 

 3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або які призвели до засудження невинної у вчиненні 

кримінального правопорушення особи, або такі, що спричинили інші тяжкі 

наслідки, — 

 караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років». 

 10. Положення КК щодо спеціальної конфіскації, передбаченої статтями 

96-1 та 96-2, вимагають перегляду. Одночасне існування в санкціях статей 

Особливої частини  (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-

4, ч. 2-4 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК) спеціальної конфіскації і конфіскації майна 

може призвести до того, що до одного і того ж майна можна буде застосувати і 

конфіскацію як покарання, і спеціальну конфіскацію. Така ситуація повинна 

бути вирішена на користь виключення із санкцій ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 368-

2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 3 ст. 369-2 КК слів «з конфіскацією майна», а із 

ч. 2-4 ст. 369 слів «з конфіскацією майна або без такої». 

11. Рекомендовано національним судам при застосуванні правових 

позицій ЄСПЛ у кримінальних справах (провадженнях) дотримуватись 

наступних критеріїв: 1) при застосовуванні правових позицій ЄСПЛ ретельно 

досліджувати обставини справи, щодо якої постановлено рішення ЄСПЛ, а 
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також фактичні обставини справи, яка розглядається; 2) встановлювати 

подібність суспільно небезпечних діянь у справі, що розглядається 

національним судом, і в рішенні ЄСПЛ; 3) якщо суд обґруновує своє рішення, 

спираючись на правові позиції, висловлені у рішенні ЄСПЛ проти іншої 

держави, то враховувати особливості законодавства держави, проти якої 

постановлене рішення ЄСПЛ, і належним чином відображати це у своєму 

рішенні; 4) з’ясовувати, чи не суперечить практика (правова позиція) ЄСПЛ 

Конституції України; 5) при посиланні на статті ЄКПЛ — обґрунтовувати їх 

застосування правовими позиціями ЄСПЛ. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
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Додаток Б 
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Додаток В 

 

Таблиця 1. Відмінність катування та поводження чи покарання, яке є 

нелюдським або принижуючим гідність 

 

Критерії 

Розмежув

ання 

Катування 

(стаття 3 

Конвенції) 

Поводження, яке є 

нелюдським або 

принижуючим гідність 

(стаття 3 Конвенції) 

Покарання, яке є 

нелюдським або 

принижуючим гідність 

(стаття 3 Конвенції) 

Зміст  

Дій 

Умисне 

завдання  

страждань 

(фізичних 

та/або 

моральних) 

(найбільш 

тяжка форма 

поводження). 

 

Встановлена 

абсолютна 

заборона. 

Завдання страждань чи 

принижень (фізичних 

та/або моральних), які у 

конкретній ситуації є 

невиправданими. 

«Таке, що принижує 

гідність» — грубо 

принижує особу перед 

іншими або примушує 

діяти проти своєї волі або 

совісті. 

Особа повинна бути 

принижена не за своїм 

переконанням, а 

внаслідок призначеного 

покарання.  

 

 

Мета Мета  

є 

обов’язковою 

складовою. 

 

Метою є: 

Відсутність мети не 

виключає можливість 

встановлення порушення 

статті 3 Конвенції. 

 

Метою може бути: 

Відсутність мети не 

виключає можливість 

встановлення порушення 

статті 3 Конвенції. 
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добитися 

визнання 

вини, 

отримати 

інформацію, 

покарати. 

викликати почуття страху, 

меншовартості, 

приниження, зневаги, 

неповноцінності.  

 

Інтенсивн

ість  

поводжен

ня 

Максимальни

й 

рівень 

 

Відносно мінімальний 

рівень 

Мінімальний рівень 

жорстокості  є відносним 

поняттям і залежить від 

конкретних обставин 

справи. 

Нелюдське поводження —  

не є достатньо серйозним, 

щоб досягти рівня 

катування. 

Відносно мінімальний 

рівень 

Мінімальний рівень 

жорстокості  є відносним 

поняттям і залежить від 

конкретних обставин 

справи. 

Нелюдське покарання — 

не є достатньо 

серйозним, щоб досягти 

рівня катування. 

Принижуюче гідність 

покарання — вважається 

достатнім, коли особа 

принижена у своїх 

власних очах. 

Наслідки 

(ступінь 

страждан

ь) 

Дуже сильне і 

жорстоке 

страждання    

—   фізичне  

або моральне 

(найвищий 

Тілесні ушкодження, 

гострі фізичні чи душевні 

страждання (психічні 

розлади), що могли 

призвести до образи і 

приниження та до зламу 

Глибокі фізичні  

чи душевні  страждання. 

Приниження гідності 

виходить за рамки 

звичайного елемента 

приниження, властивого 
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рівень 

страждань). 

фізичної і моральної 

стійкості. 

Ступінь страждань має  

перевищувати міру, яка є 

складником тієї чи іншої 

форми законного 

поводження. 

будь-якому покаранню. 

Ступінь страждань має 

перевищувати міру, яка є 

складником тієї чи іншої 

форми законного  

покарання. 
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Додаток Г 

 

Узагальнення результатів анкетування 

 практичних працівників з питань дисертаційного дослідження 

(всього опитано 236 осіб) 

   

1. Стать:  

а) чоловіча – 57 % 

б) жіноча – 43 % 

 

2. Ваш рід занять: 

а) суддя – 20 % 

б) працівник правоохоронного органу – 32 % 

в) працівник апарату суду або правоохоронного органу – 36 % 

г) науковець-криміналіст – 12 % 

 

3. Стаж роботи за фахом: 

а) до 1 року – 10 %  

б) від 1 до 5 років – 35 %  

в) від 5 до 10 років – 37 %  

г) більше 10 років –  18 %  

 

4. Як, на Вашу думку, чи доцільно використовувати замість терміну «джерела» 

кримінального права поняття «форми» кримінального права? 

а) так, доцільно – 43 %  

б) скоріше так, ніж ні – 9 % 

в) скоріше ні, ніж так – 35 % 

г) ні – 13 %  
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5. Чи погоджуєтесь Ви, що судова практика у кримінальному праві — це 

результати діяльності судових органів (рішення, в яких викладено правові 

позиції, типізовані підходи до вирішення справ), а також діяльність суду 

(наприклад, щодо кваліфікації діянь, призначення покарання тощо)? 

а) так – 73 %  

б) скоріше так, ніж ні – 7 %  

в) скоріше ні, ніж так – 9 %  

г) ні – 11 % 

 

6. Чи потребує редакції стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини»? 

а) так — 56 % 

б) ні — 44 % 

 

7. Чи погоджуєтесь Ви з такою редакцією статті 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»: «Конвенція та практика Європейського суду з прав людини, яка не 

суперечить нормам Конституції України, є формами права в Україні і 

застосовуються судами при розгляді справ у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства»? 

а) так – 53 %  

б) скоріше так, ніж ні – 27 %  

в) скоріше ні, ніж так – 12 %  

г) ні – 8 % 

 

8. На Вашу думку, у випадках порушення заборони еутаназії особу слід 

притягати до відповідальності за ст. 115 КК України? 
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а) так – 97%  

б) ні – 3 %  

 

9. Чи вважаєте Ви за доцільне доповнити Особливу частину КК України 

статтею «Незаконні діяння з ембріоном»? 

а) так – 33 %  

б) скоріше так, ніж ні – 29 %  

в) скоріше ні, ніж так – 17 %  

г) ні – 21 % 

 

10. Якщо, на Вашу думку, така необхідність існує, то в якому розділі Особливої 

частини КК слід передбачити статтю «Незаконні діяння з ембріоном»? 

а) Розділ II «Злочини проти життя і здоров’я особи» –  77 %  

б) Розділ III «Злочини проти волі, честі та гідності особи» – 17% 

в) Розділ VI «Злочини проти власності» –  0 % 

в) Розділ IX «Злочини проти громадської безпеки» – 1 % 

г) Розділ XX «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку» –  5 % 

 

11. Чи вважаєте Ви за необхідне виключити з частини 2 статті 127 КК слів 

«...або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» (як таких, 

що дублюють ознаку «дискримінація»)? 

а) так – 66 %  

б) скоріше так, ніж ні – 21 %  

в) скоріше ні, ніж так – 7 %  

г) ні – 6 % 

 

12. На Вашу думку, чи потрібно доповнити Розділ XVII Особливої частини КК 

України статтею 370-1 «Застосування службовою особою нелюдських, 
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жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання»? 

а) так – 59 %  

б) скоріше так, ніж ні – 19 %  

в) скоріше ні, ніж так – 13 %  

г) ні – 9 % 

 

13. Чи погоджуєтесь Ви, що положення статті 374 КК слід доповнити вказівкою 

на потерпілого — особу, яка притягується до адміністративної відповідальності 

у контексті практики ЄСПЛ (наприклад, рішення «Гурепка проти України  (№ 

2)»)? 

а) так – 72 %  

б) скоріше так, ніж ні – 19 %  

в) скоріше ні, ніж так – 6 %  

г) ні – 3 % 

 

14. Чи погоджуєтесь Ви, що спеціальну конфіскацію (як захід кримінально-

правового характеру) слід виключити із санкцій статей Особливої частини, в 

яких вона наразі передбачена, і закріпити у відповідній статті Загальної частини 

КК перелік статей (частин статей), до яких така конфіскація може 

застосовуватись? 

а) так – 52 %  

б) скоріше так, ніж ні – 24 %  

в) скоріше ні, ніж так – 14 %  

г) ні – 10 % 

 

15. На Вашу думку, чи слід виключити із санкцій ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ст. 

368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 3 ст. 369-2 КК слів «з конфіскацією майна», 

а із ч. 2-4 ст. 369 слів «з конфіскацією майна або без такої» як таких, що не 

відповідають практиці ЄСПЛ («для того, щоб втручання вважалося 
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пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити 

«особистий і надмірний тягар для особи» (рішення «Ізмайлов проти Росії» (п. 

38))? 

а) так – 42 %  

б) скоріше так, ніж ні – 30 %  

в) скоріше ні, ніж так – 19 %  

г) ні – 9 % 

 

16. Чи відомі Вам випадки неправильного посилання на рішення ЄСПЛ КС у 

своїх рішеннях (тих, що стосуються матеріального кримінального права)? 

а) так – 56 %  

б) ні – 44 %  

 

17. Чи відомі Вам випадки неправильного посилання на рішення ЄСПЛ судами 

загальної юрисдикції у своїх рішеннях (тих, що стосуються матеріального 

кримінального права)? 

а) так – 61%  

б) ні – 39 %  


