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Частина 5 ст.9 КПК України

�Кримінальне процесуальне 
законоавство застосовується з 

урахуванням практики 
Європейського суду з прав 

людини



Частина 6 ст. 13 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів», 
ст.434-1 КПК України.

Висновки щодо застосування норм права,
викладені у постановах Верховного Суду,
враховуються іншими судами при
застосуванні таких норм права. Крім того,
висновки суду касаційної інстанції, в зв’язку з
якими скасовано судові рішення, є
обов’язковими для суду першої чи
апеляційної інстанції під час нового розгляду
справи.



Велика Палата Верховного Суду
зазначає, що незалежно від того чи
перераховані всі постанови, у яких
викладена правова позиція, від якої
відступила ВП ВС, суди під час вирішення
тотожних спорів мають враховувати
саме останню правову позицію ВП ВС.

� Постанова Великої Палати Верховного 
Суду від 30 січня 2019 року у справі
№ 755/10947/17 (провадження
№ 14-435цс18).



Постанова ВС від 20 червня 2018 року 
(справа № 566/606/15-к, 

провадження № 51 - 1272 зпв 18)
� Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 67 КК України при призначенні покарання

обставинами, які його обтяжують, визнаються тяжкі наслідки,
завдані злочином.

� Як тяжкі наслідки, завдані злочином, в наведеній статті
розуміють ті суспільно небезпечні зміни в об’єкті кримінально-
правової охорони, які викликані вчиненням злочину, але
виходять за межі його складу. З урахуванням конкретних
обставин кримінального провадження тяжкими наслідками
можуть, зокрема, визнаватися смерть однієї чи декількох осіб,
значна шкода здоров'ю людей, майнова шкода у великому чи
особливо великому розмірах тощо.

� У цьому випадку в результаті порушення правил безпеки
дорожнього руху настала смерть потерпілого. Тому настання
тяжких наслідків, які полягали в смерті особи, неприпустимо
визнавати обставиною, що обтяжує покарання засудженому,
оскільки зазначена обставина є кваліфікуючою ознакою
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК
України.



Постанова
ВС від 1 лютого 2018 року

(Провадження № 51-230 км 18)

� Доводи засудженого про те, що протокол
огляду місця події є неналежним та
недопустимим доказом, оскільки не було
дозволу суду на огляд житла є
неспроможними.

� Ця слідча дія проведена у відповідності до
вимог закону, оскільки проводився огляд
місця події, тобто огляд місця вчинення
злочину, а не огляд житла, як на це вказує
ОСОБА_1



Постанова ВС від 12 вересня 2018 року
(Справа № 523/6472/14-к, Провадження № 

13-32кс18) :

� Велика Палата дійшла висновку, що роз'яснення обвинуваченому права 
на суд присяжних поза межами підготовчого провадження, але до 
завершення судового розгляду, не завжди має визнаватися судами 
вищих інстанцій безумовною підставою для скасування вироку.

� Однак для залишення судових рішень у силі в кожному конкретному 
випадку необхідні дані, які би з  достатньою переконливістю свідчили
про відсутність в особи перешкод у реалізації свого права на особливий
порядок судового розгляду попри зазначений недолік. За наявності
обґрунтованих підстав для висновку, що в результаті роз'яснення права 
на суд присяжних на стадії судового розгляду обвинувачений мав
реальну можливість ефективно скористатися ним, суд касаційної
інстанції вправі не визнати відсутність роз'яснення такого права 
прокурором при направленні обвинувального акта до суду і судом у 
підготовчому судовому засіданні безумовною підставою для скасування
вироку.



� За означених умов, яких дотримано в цій
кримінальній справі, Велика Палата вважає, що
хоча обвинуваченому ОСОБА_3 право на суд 
присяжних і не було роз'яснене на стадії
підготовчого провадження, однак зазначений
недолік вчасно виправлено судом першої
інстанції й обвинуваченому були створені
необхідні умови для ефективного використання
цього права.

� Отже, вирішуючи питання про те, чи є 
нероз'яснення обвинуваченому права на суд 
присяжних безумовною підставою для 
скасування вироку, необхідно виходити з того, 
чи забезпечили фактично застосовані час і 
спосіб такого роз'яснення можливість
реалізувати право на особливий порядок 
судового розгляду.



Постанова ВС від 16 січня 2019 
року (Справа № 439/397/17, 

Провадження № 13-66кс18)
� Поняття «потерпілий» у матеріальному

кримінальному праві та у кримінальному процесі за 
змістом не є тотожними. У кримінально-правовому 
розумінні потерпілий - це особа, якій кримінальним
правопорушенням безпосередньо заподіюється
фізична, моральна та/або матеріальна шкода (або
існує безпосередня загроза її заподіяння). Поняття
«потерпілий» у кримінальному праві не має
законодавчої дефініції.

� ВеликаПалата Верховного Суду вважає, що поняття
«потерпілий», яке використано у ст. 46 КК України, 
вжито у його кримінально-правовому розумінні, а не 
кримінально-процесуальному

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_180/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1


Постанова ВС від 16 січня 2019 року (Справа № 439/397/17, Провадження № 
13-66кс18 

• Кримінальний процесуальний закон (статті 55 - 59 КПК України) юридично

закріплює статус потерпілого - учасника кримінального провадження,

наділяючи його певними процесуальними правами та обов'язками саме як

учасника процесу.

• Право на примирення у ст. 46 КК України - це особисте право потерпілого.

Воно не може бути ніким присвоєне та не може бути нікому делеговане.

Таке право є природним правом людини, нерозривно пов'язаним з нею, та

похідним від інших прав людини, зокрема права на життя. Використання

права на примирення іншими особами (в тому числі визнаними

потерпілими від кримінального правопорушення у кримінально-

процесуальному сенсі) є неможливим, оскільки таке право тісно пов'язане

з особою, яка безпосередньо постраждала внаслідок вчинення щодо неї

кримінального правопорушення. Під час примирення лише сам потерпілий

може виражати свою волю, а не інші особи, які є його представниками або

правонаступниками.

• Протилежний підхід означав би, що до близьких осіб потерпілого, який

помер, та які були визнані потерпілими у кримінальному провадженні, 

переходять не лише права потерпілого, але і його воля (волевиявлення), 

що є неправильним, оскільки суперечить змісту як закону України про 

кримінальну відповідальність, так і змісту кримінального процесуального

закону.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_180/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1


Постанова ВС від 16 січня 2019 року (Справа № 439/397/17, 
Провадження № 13-66кс18 

• Якщо потерпілого (жертви кримінального правопорушення)

фізично немає, то ніхто інший не може висловити його волю під

час вирішення питань, пов'язаних з відшкодуванням шкоди у

вигляді смерті як підстави для звільнення від кримінальної

відповідальності за ст. 46 ККУкраїни.

• Водночас таке розуміння потерпілого у ст. 46 КК України не

виключає застосування норми кримінального процесуального

права, яка передбачає можливість визнання близьких родичів

чи членів сім'ї потерпілими замість померлого (частина 6 стаття

55 КПК України). Невизнання за потерпілим - учасником

кримінального процесу права на примирення у контексті ст. 46

КК України не означає втрату ним права на відшкодування

завданих збитків. Будь-яка шкода, заподіяна кримінальним

правопорушенням, може і повинна бути компенсована

своєчасно та в повному обсязі безвідносно до того, відбулося чи

не відбулося примирення, і це може вплинути на подальші

кримінально-правові наслідки при призначенні покарання та на

умови його відбування, в тому числі зі звільненням від його

відбування.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_180/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_180/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_424/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_180/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1


Постанова ВС від 16 січня 2019 року (Справа № 439/397/17, 
Провадження № 13-66кс18

� Правовий висновок щодо застосування норми права, передбаченої ст. 46 
КК України «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 

примиренням винного з потерпілим»

� Термін «потерпілий» у ст. 46 КК України необхідно розуміти у його кримінально-
правовому значенні, як особу, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо 
заподіюється фізична, моральна та/або майнова шкода або створюється загроза її 
заподіяння.

� Якщо внаслідок вчинення кримінального правопорушення потерпілому заподіяна 
смерть, то ніхто інший не може висловити його волю під час вирішення питань, 
пов'язаних з відшкодуванням шкоди у вигляді смерті як підстави для звільнення від 
кримінальної відповідальності за ст. 46 КК України.

� Заподіяна кримінальним правопорушенням шкода у розумінні ст. 46 КК України має 
бути такою, що за своїм характером піддається відшкодуванню (усуненню). Смерть є 
наслідком, що має незворотний характер. Таким чином, шкода у вигляді смерті 
відшкодуванню або усуненню в розумінні ст. 46 КК України не підлягає.

� У випадку заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди у вигляді смерті 
потерпілого звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 
винного з потерпілим (ст. 46 КК України) не можливе.



ПОСТАНОВА ВС від 16 січня 2019 року 

(Справа № 751/7557/15-к,Провадження № 

13-37кс18)

Висновок Великої Палати Верховного Суду про 

застосування норми права    в порядку ч. 4 ст. 442 КПК

� За наявності відповідного клопотання процесуальні
документи, які стали підставою для проведення НСРД
(ухвали, постанови, клопотання) і яких не було відкрито
стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК,
оскільки їх тоді не було у розпорядженні сторони
обвинувачення (процесуальні документи не було
розсекречено на момент відкриття стороною
обвинувачення матеріалів кримінального
провадження), можуть бути відкриті іншій стороні, але
суд не має допустити відомості, що містяться в цих
матеріалах кримінального провадження, як докази.



Постанова Верховного Суду
від 24 квітня 2019 року у справі

No 2-3392/11
� Спори, пов`язані з належністю майна,

на яке накладено арешт під час
досудового слідства на підставі
положень Кримінально-
процесуального кодексу України 1960
року, розглядаються в порядку
цивільного судочинства у позовному
провадженні, якщо однією зі сторін
відповідного спору є фізична особа



Постанова Верховного Суду від
10 квітня 2019 року у справі No

320/948/18

� Встановлення порушення права особи 
на захист під час розгляду
кримінальної справи у суді як факту, 
що має юридичне значення, не може
здійснюватися в порядку цивільного
судочинства



Постанова Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі No
320/948/18

• Вимога Особи 3 про встановлення факту порушення його права 
на захист під час розгляду кримінальної справи у суді касаційної
інстанції стосується вчинення (невчинення) судом передбачених
процесуальним законом дій. 

• Вчинення (невчинення) суддею (судом) процесуальних дій під
час розгляду конкретної справи, а також ухвалені у ній рішення
можуть бути оскаржені до суду вищої інстанції у порядку, 
передбаченому процесуальним законом для тієї справи, під час 
розгляду якої вони відповідно були вчинені (мали бути вчинені) 
чи ухвалені. 

• Усі процесуальні порушення, що їх допустили суди під час 
розгляду та вирішення справи, можуть бути усунуті лише у 
межах відповідної судової справи, в якій такі порушення були
допущені. 



Постанова ВС щодо застосування ст. 71 КК 
України при звільненні особи від відбування
покарання на підставі Закону України «Про 

амністію у 2016 році»

� Постанова ВС від 18 березня 2019 року
(справа № 137/84/17, провадження № 51-

5195кмо18)
� Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

застосування амністії в Україні» та до ст. 
86 КК України передбачено застосування
амністії саме до осіб, а не до покарання, 
тому не може ставитися у залежність від
призначення особі покарання за 
сукупністю вироків з можливістю
застосування до неї акта амністії.



Постанова ВП ВС від 10 квітня 2019 року у справі № 
808/390/18 (К/9901/52086/18, провадження № 11-

1424апп18)

� Прокурори під час досудового розслідування не
здійснюють публічно-владних управлінських функцій, а
тому їхні дії оскаржуються виключно за правилами КПК
України

� Прокурори під час вчинення діянь, пов'язаних із
досудовим розслідуванням злочинів, не здійснюють
публічно-владних управлінських функцій, а тому
оскарження таких діянь має відбуватися виключно за
правилами, встановленими КПКУкраїни.

� Ураховуючи суть спірних правовідносин та суб’єктний
склад сторін у справі, Велика Палата Верховного Суду
дійшла висновку, що цей спір не належить до
юрисдикції адміністративних судів, а тому висновки
судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у
відкритті провадження у справі і її розгляд в порядку
кримінального судочинства є обґрунтованими.



Постанова ВС від 28 березня
2019 року ( справа 

№286/1695/18)

� Виходячи із системного аналізу
положень ст. 309 КПК України та
враховуючи вимоги ст. 181 КПК
України, ВС дійшов висновку, що
поняття «застосування запобіжного
заходу» охоплює не тільки обрання
запобіжного заходу, а й випадки його
зміни, коли суд обирає інший захід.



Постанова ВС від 29 січня 2019 року 

(справа №466/896/17)

� Відповідно до ч. 1 ст. 236 Кримінального процесуального 
кодексу Україниухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого
володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

� За нормами цієї ж статті для участі в проведенні обшуку може
бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, 
представник та інші учасники кримінального провадження. З 
метою одержання допомоги з питань, що потребують
спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має
право запросити спеціалістів.

� Отже із наведеного вбачається, що кримінальний
процесуальний закон чітко визначає коло осіб, які мають право 
бути присутніми під час проведення такої слідчої дії, а також
однозначно вказує на те, що обшук уповноважені
проводити виключно слідчий або прокурор, яким таке право 
надано ухвалою суду

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_236/


Справа «Логвіненко проти
України» від 16 травня 2019 року 

(Заява №41203/16)
� Порушення статті 3 Конвенції (заборона
катування) у зв’язку із неналежним наданням
медичної допомоги під час ув’язнення.
Порушення статті 13 Конвенції (право на
ефективний засіб правового захисту) у зв’язку із
відсутністю ефективного засобу правового
захисту щодо скарг заявника на неналежну
медичну допомогу.

� Порушення статті 3 Конвенції у поєднанні зі
статтею 13 щодо неналежних умов тримання під
вартою заявника та відсутністю у зв’язку із цим
ефективного засобу правового захисту.



CASE OF KINASH AND DZYUBENKO 
v. UKRAINE (Applications

nos. 31090/18 and 33574/18), рішення ЄСПЛ 

від 09 травня 2019 року
� Заявники скаржилися на надмірну тривалість

кримінальних проваджень та відсутність
ефективного засобу правового захисту в
національному праві. Заявник у заяві № 31090/18
також висунув скаргу відповідно до статті 2
Протоколу № 4 до Конвенції, посилаючись на
надмірну тривалість підписки про невиїзд

� Порушення статті 6 § 1 та статті 13 Конвенції
стосовно надмірної тривалості кримінальних
проваджень;

� Порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції у
зв’язку з надмірною тривалістю підписки про
невиїзд
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СПРАВА ПАНЬКІВ ПРОТИ УКРАЇНИ (Заява № 37882/08, 
РІШЕННЯ ЄСПЛ від 28 лютого 2019 року)

� В даній справі Суд зазначає, що твердження, зроблені 
заявником проти себе під час затримання та 
адміністративного арешту та протягом перебування під 
вартою в міліції були частиною доказів, використаних 
проти нього в ході кримінальних проваджень. Суд 
першої інстанції та апеляційний суд не вважали ці 
твердження неприйнятними та посилалися на них, коли 
визнавали заявника винним та засуджували його (див. 
пункти 30, 32 та 34 вище).

� Суд також зазначає, що вже визнавав порушення статті 
3 по відношенню до обставин, в яких заявник зізнався у 
скоєнні злочину (див. пункт 67 вище).



• За таких обставин Суд не переконаний аргументом Уряду про те,
що зізнання заявника слід розглядати, як дані добровільно. Крім
того, на основі доказів у своєму розпорядженні Суд не може
вважати встановленим, що заявник підтвердив своє зізнання – як
стверджував Уряд – при допитуванні в якості підозрюваного. В
будь-якому випадку. незважаючи на вплив зізнань заявника,
даних 7 лютого 2008 р., на результат кримінальних проваджень
проти нього, і незважаючи на те, чи заявник пізніше підтвердив
свою явку з каяттям, Суд робить висновок, що ці докази зробили
кримінальні провадження несправедливими (див., наприклад,
Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, цит. вище, §§ 258-261, 21
квітня 2011 та Zhyzitskyy v. Ukraine, № 57980/11, §§ 64-66, 19
лютого 2015).

• Відповідно, мало місце порушення статті 6 § 1 Конвенції.



• Заявник також скаржився, що йому не надали своєчасну медичну
допомогу щодо його травми стопи (стаття 3); його тримання під
вартою з 6 до 21 лютого 2008 р. було незаконним (стаття 5 § 1 (c));
він не мав доступу до справедливого судового процесу в
адміністративних провадежннях проти нього (стаття 6 § 1); його
права на юридичну допомогу та на допит свідків були порушені та
він був засуджений за злочин, який не коїв (стаття 6 §§ 1 та 3 (c) і
(d)); і що контактам з його родиною незаконно перешкоджали й
він не мав ефективного засобу правового захисту у цьому
відношенні (статті 8 та 13).

• Беручи до уваги факти справи, доводи сторін та наведені вище
висновки відповідно до статей 3 та 6 Конвенції, Суд …. Оголошує
скарги стосовно стверджуваного жорстокого поводження в міліції
та відсутності ефективного розслідування у цьому відношенні, а
також щодо використання отриманих під тиском доказів для
засудження заявника, прийнятними; Постановляє, що мало місце
порушення статті 3 Конвенції в її процесуальному та
матеріальному аспектах



CASE OF VALYUZHENICH v. RUSSIA
(Application no. 10597/13)

� Заявник стверджував, що його утримання в металевій клітці
під час судових слухань кримінального провадження щодо
нього становило таке, що принижує гідність, поводження та,
зокрема, призвело до несправедливого судового розгляду…

� Під час судових слухань, загальна кількість яких склала 16
засідань, заявник весь час перебував в металевій клітці в
залі суду. Всередині клітки знаходилась лише лавка;
відсутність письмового столу заважала заявникові робити
письмові нотатки під час судових слухань. Окрім цього,
біля клітки постійно перебував конвой, і адвокат міг
спілкуватись із підзахисним лише з дозволу суду і в
присутності охоронців.

� Констатоване порушення (стаття): Порушення статті 3
Конвенції (заборона катування).



Рішення ЄСПЛ у справі «Пєтухов проти
України (№2)»  від 12 березня 2019 року

� Згідно з Положенням про помилування «особи, які засуджені за тяжкі чи особливо
тяжкі злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів чи
відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, можуть бути
помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин». ЄСПЛ
акцентував на тому, що невідомо, що ж означають ці «виняткові випадки та
надзвичайні обставини», і нічого не вказує на те, що тут береться до уваги
пенологічна (виховна, реабілітаційна) необхідність тримати когось в ув’язненні.
Іншими словами, довічники не знають, як їм отримати право на звільнення.

� В Суду викликало питання обрахування «строку очікування» – терміну, який
необхідно відбути перед тим, як звертатися за помилуванням. Положення вимагає
відбути 20 років, і вже тоді отримує право клопотати перед Президентом. Смертна
кара в Україні була замінена на довічне у 2000 році, а тому Уряд наполягав, що лише у
2020 році перші довічники зможуть звертатися до Президента. Суд збентежило те, що
на практиці (станом на 6 липня 2016 року) більше 70 пожиттєво ув’язнених відбули 20
років в неволі, і 40 з них вже просили в Президента про звільнення, та отримали
відмову. Суд відзначив неузгодженість позиції Уряду України та правозастосовної
практики, назвавши це «показником відсутності прозорості та певності в застосуванні
помилування».



CASE OF VELEČKA AND OTHERS 
v. LITHUANIA (Applications nos. 

56998/16 and 3 others)
� Справа стосувалася їхніх скарг на надмірну тривалість досудового

тримання їх під вартою впродовж майже 5 років.

� Мотиви суду у продовженні строків перебування під вартою ґрунтувалися на
тяжкості злочинів, у скоєнні яких підозрювалися заявники, наявності судимостей
та відсутності у них роботи.

� Під час досудового розслідування, яке тривало впродовж 1 року та 6 місяців, суди
також мотивували продовження строку тримання під вартою заявників
необхідністю проведення додаткових слідчих дій, які включали в себе, окрім
іншого, звернення із запитами про міжнародну правову допомогу з метою
отримання доказів.

� Судовий розгляд включав у себе 41 судове засідання, на яких були присутні 13
обвинувачених та 85 свідків. Суди неодноразово відкладали розгляд справи, у
більшості випадків з причин процесуального характеру.

� Констатоване порушення (стаття): Порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
(надмірна тривалість досудового тримання під вартою заявників).



СПРАВА ЯКУБИ ПРОТИ УКРАЇНИ
(Заява № 1452/09)

� Порушення статті 6 §§ 1 та 3 Конвенції, у
зв’язку з прийняттям неперевірених
досудових тверджень П. в якості доказів
проти заявника та у зв’язку з відмовою
розкриття відеозапису контрольної
закупівлі для захисту прийнятними



Справа Навальний проти Росії (№ 
2) (заява №. 43734/14)

� Справа стосувалася тримання пана Навального під домашнім
арештом під час кримінального розслідування проти нього і 
обмежувальних заходів, накладених на нього протягом цього
часу.

� Обмеження, накладені на нього, в тому числі суворі обмеження
його спілкування, не були пропорційними звинуваченням в 
скоєнні кримінального злочину, з якими він зіткнувся. Також
було очевидним, що до нього ставилися в такий спосіб для того, 
щоб згорнути його громадську діяльність.

� Суд встановив порушення статті 5 (право на свободу та
особисту недоторканність), порушення статті 10 (свобода
вираження поглядів) іпорушення статті 18 (застереження
щодо застосування прав) Європейській конвенції з прав
людини.



Дякую за увагу!


