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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Ратифікація Україною 17 липня 1997 року Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (1950) (далі – ЄКПЛ) 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 

(далі — ЄСПЛ) 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 

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 

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. 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 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 (далі — КС) 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 

(далі — ВСС) та Верховним Судом України (далі — ВС) за 2005 - 2014 роки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

однією із перших в Україні наукових праць, що присвячені комплексному 

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, 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.); 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 впровадження наукових 

розробок у навчальний та науково-дослідний процес Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 7 березня 2015 р.). 

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. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять вісім підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 254 сторінки, із яких основний текст 

— 196 сторінок, список використаних джерел — 47 сторінок (378 найменувань) та 

текст додатків — 11 сторінок. 

 

 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, мета та задачі дослідження, його об’єкт і 



 

 

 

предмет, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наводяться 

дані щодо апробації результатів дослідження і публікацій за його матеріалами. 

Розділ 1 «Теоретичні і законодавчі засади реалізації практики 

Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України» складається 

з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан дослідження проблеми» проводиться аналіз останніх 

досліджень з цієї теми. Зазначається, що особлива увага науковцями приділяється 

питанням: визнання джерелом кримінального права України правових позицій 

ЄСПЛ, необхідності застосування і врахування практики ЄСПЛ у справах не лише 

щодо України, а й інших держав, застосування практики ЄСПЛ у виняткових 

випадках, приналежності окремих рішень ЄСПЛ до форм кримінального права 

України, визнання практики ЄСПЛ як джерела офіційного тлумачення 

кримінального закону в Україні, значення рішень органів міжнародного правосуддя 

(зокрема, ЄСПЛ) в системі публічного права, впливу рішень ЄСПЛ на законодавство 

і правозастосовчу практику, розгляду прецедентної практики ЄСПЛ, що стосується 

питань заміни смертної кари довічним позбавленням волі, правових позицій щодо 

«непом’якшуваного довічного позбавлення волі (irreducible life sentence)», щодо 

кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів тощо.  

Наголошується, що практика ЄСПЛ постійно оновлюється і відповідно 

потребує подальших досліджень, а окремі питання — перегляду. 

У підрозділі 1.2 «Значення судової практики для кримінального права 

України» у п. 1.2.1 «Співвідношення понять «джерело» і «форма» кримінального 

права» встановлюється, що у доктрині кримінального права розгляд питання про 

джерела кримінального права зазвичай обмежується лише перерахуванням їх видів. 

У результаті звернення до загальної теорії права наведено різні підходи до 

визначення поняття «джерело» права. У деяких визначеннях джерело права 

визначається через форму права. Дослідження понять «джерело», «форма» 

кримінального права проводилось у контексті нормативістського та природного 

підходів. Виходячи з природно-правового (натуралістичного) підходу, варто 

відмовитись від терміну «джерело» кримінального права на користь терміну 

«форма» кримінального права. Виділяються ознаки джерел (форм) кримінального 

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

характер). 

У п. 1.2.2 «Доктринальні підходи до визначення судової практики як джерела 

(форми) кримінального права» зазначається, що погляди вчених щодо місця судової 

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

законодавчі новели, передбачені статтею 17 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини», слугували чинником 

у переосмисленні усталених (радянських) поглядів на місце та роль судової 

практики у кримінальному праві України. 

Автор не погоджується з доводами вчених, які, керуючись положеннями ч. 3 

ст. 3 КК, стверджують, що судовий прецедент не в змозі визначати основні 

принципи кримінальної відповідальності, оскільки злочинність і караність діяння 

визначаються тільки КК. Наголошено, що така позиція потребує уточнення, оскільки 



 

 

 

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

декриміналізації) можуть визначатись не лише КК. 

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

виділяються ознаки поняття «практика» у філософському розумінні. Зазначається, 

що в доктрині кримінального права не приділяється значної уваги визначенню 

поняття «судова практика». Зазвичай розробкою цього питання займаються 

теоретики права, які розрізняють практику як результат діяльності і практику як 

конкретну організаторську діяльність у сфері права. У роботі наголошується, що 

коли ми говоримо про реалізацію практики ЄСПЛ, то йдеться про реалізацію 

результатів діяльності. 

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 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). 

У п. 1.2.4 «Значення судової практики національних судів для кримінального 

права України» розглядаються можливості національних судових органів у процесі 

тлумачення норм кримінального закону. На основі вивчення повноважень КС та 

аналізу його рішень доводиться, що відповідні рішення КС слід розглядати у якості 

форм кримінального права. 

Досліджуються повноваження та здатність судів загальної юрисдикції (першої 

інстанції, апеляційних судів, ВСС та ВС) формувати правові позиції кримінально-

правового значення. 

У підрозділі 1.3 «Значення практики Європейського суду з прав людини для 

кримінального права України» у п. 1.3.1 «Правова природа практики 

Європейського суду з прав людини» проводиться аналіз положень ч. 1 ст. 32 ЄКПЛ, 

що дозволяє автору приєднатись до тієї групи науковців, які розглядають рішення 

ЄСПЛ як прецедент тлумачення. 

Окреслена ситуація свідчить про необґрунтованість вживання стосовно рішень 

ЄСПЛ терміну «судовий прецедент» у його класичному розумінні (з позицій 

англосаксонської правової сім’ї). Розглядаючи практику ЄСПЛ, доцільніше говорити 

про прецедентне право у дещо модифікованому вигляді. ЄСПЛ, з одного боку, будучи 

обмеженим рамками ЄКПЛ, а з іншого — наділеним 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 діяльності при вирішенні аналогічних 

справ (відступ від яких допустимий, але вимагає обґрунтування). У зв’язку зі 

здатністю ЄСПЛ наповнювати норми ЄКПЛ новим змістом вплив на правозастосовчий 

процес норм кримінального законодавства України та розвиток кримінального права є 

неминучими.  

У п. 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» 

встановлюється, що здійснення та реалізація проголошених ЄКПЛ прав залежать, у 

першу чергу, від національного права та внутрішньодержавних засобів захисту таких 

прав. ЄКПЛ не визначає шляхів її застосування.  

Аналіз положень законодавства України (ст. 9 Конституції України, ч. 1 ст. 19 

Закону «Про міжнародні договори України», статті 27, 46 Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів, ч. 1 ст. 3 КК України) свідчить про необхідність 

врахування положень ЄКПЛ та практики (правових позицій) ЄСПЛ (зокрема, й у 

кримінальному праві України). Доводиться, що норми ЄКПЛ підлягають 

застосуванню судами України у порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства, і мають перевагу над національним законодавством. Вирішуючи 

питання співвідношення ЄКПЛ і Конституції України, варто вказати на те, що ЄКПЛ 

має вищу юридичну силу, ніж закон, і включена у внутрішнє законодавство. Однак 

ЄКПЛ не може змінювати Конституцію України або діяти всупереч з нею, оскільки 

останній має надаватись пріоритет. 

Констатується, що правові позиції, висловлені у рішеннях ЄСПЛ, є 

обов’язковими для врахування та мають загальний характер (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). 

Однак у випадку, коли такі правові позиції не відповідають положенням 

законодавства про кримінальну відповідальність (у частині визнання певного діяння як 

злочину, його караності, передбачення у національному законодавстві певних 

обтяжуючих обставин тощо), вони не можуть використовуватись правозастосовчими 

органами без відповідної процедури імплементації в національне законодавство про 

кримінальну відповідальність. 

Розділ 2 «Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини 

з питань матеріального кримінального права у законодавстві України та інших 

держав» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Реалізація правових позицій Європейського суду з прав 

людини з питань матеріального кримінального права щодо права на життя 

(ст. 2 ЄКПЛ)» у п. 2.1.1 «Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо 

початкового моменту життя, захисту ембріонів» зазначається, що, 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 



 

 

 

знаходиться на розсуді держави), «A, B and C v. Ireland» (права плоду і матері 

нерозривно пов’язані між собою). 

Констатується, що у справі «Кнехт проти Румунії» ЄСПЛ вказав на 

самостійний статус ембріонів (не в контексті статті 2 ЄКПЛ), який виключає будь-

який зв’язок з їх біологічними творцями. 

Питання статусу ембріону тісно пов’язано із питанням клонування людини. 14 

грудня 2004 року було прийнято Закон України «Про заборону репродуктивного 

клонування», а також закріплено у його 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). Однак і досі до КК України не включено склад 

злочину, який би передбачав відповідальність за діяння, зазначені у вказаному 

Законі.  

Автор, враховуючи визнання ЄСПЛ самостійного статусу ембріонів, 

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), вважає, що положення КК 

України слід доповнити окремим складом злочину, який би передбачав 

відповідальність за незаконні діяння з ембріоном (зокрема, такі, що стосуються 

збереженого ембріона поза жіночим тілом або під час штучного запліднення жінки). 

У п. 2.1.2 «Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо еутаназії 

та права особи на самогубство з допомогою інших осіб» наголошується, що питання 

еутаназії та самогубства зі сторонньою допомогою не вичерпали себе, свідченням 

цьому слугують нещодавно прийняті рішення ЄСПЛ (справи «Кох проти 

Німеччини», «Гросс проти Швейцарії»).  

На основі аналізу практики ЄСПЛ (справи «Кох проти Німеччини», «Прітті 

проти Сполученого Королівства») з’ясовується, що не може бути жодного права на 

допомогу в самогубстві відповідно до статей 2, 3 або 8 ЄКПЛ. 

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. 

Рішення ЄСПЛ, постановлені проти Бельгії, Швейцарії, Голландії, слід 

використовувати з урахуванням особливостей національного законодавства у тих 

державах, де еутаназія та самогубство з допомогою інших осіб заборонені (зокрема, 

в Україні). 

У підрозділі 2.2 «Реалізація правових позицій Європейського суду з прав 

людини з питань матеріального кримінального права щодо заборони катування 

(ст. 3 ЄКПЛ)» у п. 2.2.1 «Складові елементи заборони катування, нелюдського або 

такого, що принижує гідність, поводження чи покарання у контексті практики 

Європейського суду з прав людини» акцентується увага на тому, що певні дії, які в 

минулому кваліфікувались ЄСПЛ як «нелюдське та таке, що принижує гідність, 

поводження», на противагу «катуванню», у майбутньому можуть кваліфікуватись 

по-іншому» (рішення у справі «Тесленко проти України», п. 100-101). Тобто, 

керуючись у своїй діяльності принципом еволюційного тлумачення, на сьогодні 



 

 

 

ЄСПЛ може визнати катуванням ті дії, які раніше визнавались нелюдським 

поводженням. 

Звернення до практики ЄСПЛ дозволяє дійти висновку, 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.  

У якості ключового критерію поділу видів поводження, закріплених у статті 3 

ЄКПЛ, виступає мета, а зміст, інтенсивність поводження та ступінь страждань є 

додатковими критеріями у розмежуванні видів поводження. 

Встановлюється, що поняття «катування», закріплене у статті 127 КК України, 

та визначення «катування» (як складового елементу статті 3 ЄКПЛ) у практиці 

ЄСПЛ є максимально наближеними. На відміну від катування, решта видів 

поводження («поводження, яке є нелюдським або принижуючим гідність», 

«покарання, яке є нелюдським або принижуючим гідність»), закріплених у статті 3 

ЄКПЛ, 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 КК тощо). 

У п. 2.2.2 «Недоліки статті 127 КК України у світлі практики Європейського 

суду з прав людини» зазначається, що формулювання визначення «катування» у 

статті 127 КК 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. (далі — Конвенція проти катувань). 

Однак реалізація положень Конвенції проти катувань у ст. 127 КК була здійснена з 

певними недоліками. Зокрема, суб’єктом катування або одним із співучасників (за 

Конвенцією проти катувань) мають бути лише державні посадові особи чи інші 

особи, які виступають як офіційні.  

Аналіз практики національних судів у справах, що стосуються застосування 

насильства з боку працівників правоохоронних органів (зокрема, міліції), свідчить 

про неоднозначність підходів до кваліфікації їх дій.  

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, обґрунтовується 

необхідність закріплення у КК єдиного положення, яке охоплювало би усі види 

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

покарання, вчинених службовою особою. 

Внесення змін Законом № 1707-VI від 5 листопада 2009 р. 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 під час досудового розслідування (застосування фізичного 

чи морального насильства для отримання зізнання). 

У підрозділі 2.3 «Реалізація правових позицій Європейського суду з прав 

людини з питань матеріального кримінального права щодо права на захист (ст. 

6 ЄКПЛ)» встановлюється, що ЄСПЛ право на захист розглядає як необхідну умову 

справедливого судового розгляду (ст. 6 ЄКПЛ). 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 (рішення у  справі  «Гурепка проти 

України  (№ 2)»). 

З огляду на суворість передбаченого покарання  «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). 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. 

У підрозділі 2.4 «Реалізація правових позицій Європейського суду з прав 

людини з питань матеріального кримінального права щодо спеціальної 

конфіскації» досліджуються зміни у КК, пов’язані з прийняттям 18 квітня 2013 р. 

Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для України». Наголошується, що положення КК щодо 

спеціальної конфіскації вимагають перегляду з точки зору міжнародних договорів і 

правових позицій ЄСПЛ. Потребує вирішення співвідношення між спеціальною 

конфіскацією та конфіскацією, а також так званим «вилученням» окремих предметів, 

які були передбачені в санкціях окремих статей КК України (статті 201, 203-1, 203-2, 

204 та ін.) ще до набрання чинності Законом від 18 квітня 2013 р. 

Якщо погодитись з визначенням спеціальної конфіскації, закріпленим у КК (як 

заходу кримінально-правового характеру), то її 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. 

Аналіз практики ЄСПЛ показує: для того, щоб втручання вважалося 

пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити 

особистий і надмірний тягар для особи (рішення «Ізмайлов проти Росії» (п. 38)). 

Констатовано, що конфіскація встановлюється з метою здійснення контролю за 

використанням майна (справа «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції»), а не для кари, 

яка виражається у позбавленні особи такого майна, як це закріплено у КК України 



 

 

 

(ч. 2 ст. 50). 

У практиці ЄСПЛ зазначається, 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. 

Розділ 3 «Реалізація практики Європейського суду з прав людини з питань 

матеріального кримінального права у практиці судів України». У підрозділі 3.1 

«Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини з питань 

матеріального кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України» 
досліджуються висновки та рішення, в яких КС здійснив посилання на ЄКПЛ та 

практику ЄСПЛ у контексті вирішення питань кримінально-правового характеру. 

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. 

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 у справі «Хумматов проти Азербайджану» та у справі «Ткачов проти 

України». КС не було враховано належним чином обставини справи у рішеннях, на які 

він зробив посилання, що призвело до хибного висновку. 

У підрозділі 3.2 «Реалізація правових позицій Європейського суду з прав 

людини з питань матеріального кримінального права у рішеннях судів загальної 

юрисдикції» проводиться аналіз практики національних судів щодо врахування 

ЄКПЛ та практики ЄСПЛ. 

Дослідження практики застосування судами загальної юрисдикції правових 

позицій ЄСПЛ свідчить, що 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. 

Вказується, що національні суди все частіше посилаються на практику ЄСПЛ 

(зокрема, на рішення «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Ванян проти 

Російської Федерації», «Худобін проти Російської Федерації»). 

 

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 

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. 

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 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. 

9. Статтю 374 КК викладено у новій редакції з урахуванням можливого 

порушення права на захист особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності. 

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 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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АНОТАЦІЯ 

 

Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у 

кримінальному праві України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти та науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню реалізації практики 

Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України. Визначено 

поняття та ознаки судової практики, досліджено правову природу рішень 

Європейського суду з прав людини, встановлено значення судової практики 

національних судів та практики Європейського суду з прав людини для 

кримінального права України. 

Обґрунтовано необхідність криміналізації незаконних діянь з ембріоном, 

застосування службовою особою нелюдських, жорстоких чи таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання у контексті правових позицій  Європейського 

суду з прав людини. 

Визначено напрямки вдосконалення кримінального законодавства у контексті 

реалізації практики Європейського суду з прав людини та вироблено конкретні 

орієнтири для приведення правозастосовчої практики у відповідність з вимогами 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо дотримання 

фундаментальних прав і свобод людини. 

Ключові слова: правові позиції, Європейський суд з прав людини, форми 

кримінального права, кримінальне законодавство України, Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сорока Е.А. Реализация практики Европейского суда по правам человека 

в уголовном праве Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию реализации практики 

Европейского суда по правам человека в уголовном праве Украины. Определено 

понятие и признаки судебной практики, исследована правовая природа решений 

Европейского суда по правам человека, установлено значение судебной практики 

национальных судов и практики Европейского суда по правам человека для 

уголовного права Украины. 

Доказывается, что нормы Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод подлежат применению судами Украины в порядке, предусмотренном для 

норм национального законодательства, и имеют преимущество над национальным 



 

 

 

законодательством. Решая вопрос соотношения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Конституции, следует указать на то, что Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод имеет высшую юридическую силу, чем закон, и 

включена во внутреннее законодательство. Однако Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод не может изменять Конституцию или действовать 

вопреки ей, поскольку последней должен предоставляться приоритет. Делается 

вывод, что правовые позиции, высказанные в решениях Европейского суда по 

правам человека, являются обязательными для применения. Однако в случае, когда 

такие правовые позиции не соответствуют положениям законодательства об 

уголовной ответственности (в части признания деяния преступлением, его 

наказуемости, определения в национальном законодательстве отягчающих 

обстоятельств и т.п.), они не могут использоваться правоприменительными органами 

без соответствующей процедуры имплементации в национальное законодательство 

об уголовной ответственности. 

Доказывается, что решение, вынесенное Европейским судом по правам 

человека, имеет общий характер, поскольку оно построено на нормах Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и правопонимании Европейского суда по 

правам человека. При решении каждого дела Европейский суд по правам человека 

действует как самостоятельный орган, который руководствуется собственными 

принципами, идеями и не подвергается воздействию национальных правовых 

систем. 

Автором обоснована необходимость криминализации незаконных действий с 

эмбрионом, применения должностным лицом бесчеловечных, жестоких или 

унижающих достоинство видов поведения и наказания в контексте правовых 

позиций Европейского суда по правам человека. 

Определены направления совершенствования уголовного законодательства в 

контексте реализации практики Европейского суда по правам человека. Выработаны 

конкретные ориентиры для приведения правоприменительной практики в 

соответствие с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

относительно соблюдения фундаментальных прав и свобод человека. 

Ключевые слова: правовые позиции, Европейский суд по правам человека, 

формы уголовного права, уголовное законодательство Украины, Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод. 
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The thesis is devoted to complex research of implementation of European Court of 

Human Rights in the criminal law of Ukraine. 



 

 

 

Detected the concept and features of litigation, examined the legal nature of the 

European Court of Human Rights, set jurisprudence of national courts and the European 

Court of Human Rights for criminal law of Ukraine. 

Grounded the necessity of criminalization of unlawful acts of embryos, the use of 

official inhuman, cruel or degrading degrading treatment or punishment in the context of 

the legal position of the European Court of Human Rights. 

Detected the directions of improvement of criminal law in the context of 

implementation of European Court of Human Rights and produced specific guidance for 

bringing legal practice with the requirements of the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms concerning observance of fundamental rights 

and freedoms. 

Key words: legal position, the European Court of Human Rights, forms of criminal 

law, criminal law of Ukraine, European Convention on Human Rights. 


