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АНОТАЦІЯ 

 

Терно А. М. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення 

Європейського суду з прав людини. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, Київ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Київ, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню кримінальної відповідальності за 

умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав 

людини (ЄСПЛ).  

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання щодо кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ. Одержані результати надали змогу зробити 

низку теоретичних висновків та деякі практичні рекомендації щодо 

вдосконалення норм чинного законодавства про кримінальну 

відповідальність. 

Встановлено, що методологія дослідження кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ пов’язана з його предметом 

та метою й передбачає єдність діалектичного, формально-логічного, 

герменевтичного, формально-юридичного (догматичного), історико-

правового, компаративістського, статистичного методів та методу 

системного аналізу. 

Результати дослідження історичного досвіду правового регулювання 

порядку здійснення правосуддя та відповідальності за його порушення 

свідчать, що становлення в Україні кримінально-правових норм, які б 

передбачали відповідальність за невиконання судових рішень, розпочалось 

ще за часів Руської Правди, було складним та непослідовним. Зокрема, якщо 



порядок судочинства був детально врегульований, то відповідальність за 

невиконання судових рішень чітко була передбачена лише в окремих 

правових актах – судебнику Князя Казимира 1468 р., Правах, за якими 

судиться малоросійський народ 1743 р., Уложенні про покарання кримінальні й 

виправні в редакціях 1845 та 1885 рр., КК УРСР 1960 р. 

У ч. 3 ст. 382 КК України 2001 р. вперше було запроваджено 

кримінальну відповідальність за умисне невиконання службовою особою 

рішення ЄСПЛ, що є свідченням диференціації відповідальності на 

невиконання судового рішення. Це зумовлено необхідністю дотримання 

Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо виконання рішення 

ЄСПЛ, а також відмінністю процедури виконання рішення ЄСПЛ від 

процедури виконання рішень судів загальної юрисдикції, зокрема передбачає 

не лише виплату справедливої сатисфакції, а й вжиття додаткових заходів 

загального характеру. 

Компаративістський аналіз зарубіжного кримінального законодавства 

свідчить про наявність подібних до українських норм, які передбачають 

відповідальність за невиконання судових рішень, які, як і в КК України, 

розміщені в розділах, де містяться злочини проти правосуддя. При цьому в 

законодавстві зарубіжних держав відсутні норми, подібні за змістом до ч. 4 

ст. 382 КК України. 

Кримінальна відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ загалом 

ґрунтується на принципах та підставах криміналізації й зумовлена, 

передусім, суспільною небезпечністю таких дій, великою кількістю скарг до 

ЄСПЛ проти України, а також великою кількістю рішень ЄСПЛ, які 

постановлені проти України й тривалий час не виконуються нею. При цьому 

встановлено, що криміналізація невиконання рішення ЄСПЛ здійснена із 

частковим порушенням таких принципів, як: можливість процесуального 

переслідування, визначеність і єдність термінології, ненадмірність заборони. 

На основі аналізу наукових позицій щодо визначення об’єкта 

кримінального правопорушення зроблено висновок, що родовим об’єктом 



кримінальних правопорушень проти правосуддя є нормативно встановлений 

порядок забезпечення та здійснення правосуддя й виконання його 

результатів; видовим об’єктом визначено нормативно встановлений порядок 

виконання результатів судочинства – судового рішення; основним 

безпосереднім об’єктом складу кримінального правопорушення 

«невиконання рішення ЄСПЛ» є нормативно встановлений порядок 

виконання рішення ЄСПЛ, що забезпечує право особи на захист своїх прав і 

свобод ЄСПЛ після використання всіх національних засобів правового 

захисту, рішення якого є обов’язковими для виконання Україною. 

Додатковим безпосереднім об’єктом такого кримінального 

правопорушення визначено нормативно встановлений порядок забезпечення 

майнових та немайнових прав і свобод осіб, що зазнають порушень у 

результаті невиконання рішення ЄСПЛ і нерозривно пов’язані з особою, яка 

потерпіла від такого кримінального правопорушення. Такий додатковий 

безпосередній об’єкт є обов’язковим, адже в кожному рішенні ЄСПЛ, 

винесеному проти України, констатовано порушення прав і свобод, 

передбачених Конвенцією. 

Предметом досліджуваного кримінального правопорушення є рішення 

ЄСПЛ – офіційний кінцевий акт правосуддя, винесений відповідною палатою 

ЄСПЛ, у якому містяться його судження або правові позиції щодо 

порушення Україною прав і свобод, передбачених Конвенцією. Також воно 

розраховане на персоніфікованих суб’єктів – заявника (скаржника) та 

державу-відповідача (Україну). 

Під потерпілим від невиконання рішення ЄСПЛ потрібно розуміти 

особу (фізичну, юридичну, групи осіб) – суб’єкта суспільних відносин, що 

володіє правами та свободами, передбаченими Конвенцією, порушення яких 

призвело до звернення до ЄСПЛ і постановлення ним відповідного рішення, 

що не було виконано або виконано неналежним чином, або щодо якого має 

місце перешкоджання його виконанню. 



З об’єктивної сторони формами невиконання рішення ЄСПЛ можуть 

бути лише невиконання або неналежне виконання, а в разі перешкоджання 

виконанню рішення ЄСПЛ дії винного потрібно кваліфікувати за ч. 2 ст. 382 

КК України. Зміст поняття «невиконання» припускає повну відсутність 

необхідних дій (відмову від виконання), а також «неналежне виконання» – 

часткове виконання відповідальною особою вимог, передбачених 

відповідними нормативними актами. При цьому обґрунтовано, що зміст 

невиконання рішення ЄСПЛ мають становити не лише невиконання та 

неналежне виконання (передбачені законодавчо), а також перешкоджання 

виконанню (запропоновано законодавчо передбачити). 

Невиконання рішення ЄСПЛ запропоновано визначити як несвоєчасне 

та/або неповне виконання покладеного на службову особу, орган державної 

влади, державу обов’язку виконати рішення ЄСПЛ у справі проти України з 

необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції та протоколів 

до неї. 

За змістом способи невиконання рішення ЄСПЛ можуть бути 

класифіковані як такі, що пов’язані з: 

– незабезпеченням уповноваженими органами та їх службовими 

особами належного, повного та своєчасного доступу до змісту рішення 

ЄСПЛ; 

– порушенням взаємодії між уповноваженими органами щодо 

виконання рішення ЄСПЛ; 

– невчиненням уповноваженими особами передбачених законом та 

віднесених до їх повноважень дій, спрямованих на повне, своєчасне та 

належне виконання рішення ЄСПЛ.  

Під перешкоджанням виконанню рішення ЄСПЛ потрібно розуміти 

будь-які дії зазначених у законі службових осіб, органів державної влади, 

держави України, спрямовані на створення різних перешкод виконанню 

такого рішення або на те, щоб виконання рішення ЄСПЛ стало неможливим. 



Розмежування невиконання рішення ЄСПЛ та злочину, що 

передбачений ч. 2 ст. 382 КК України, потрібно здійснювати, виходячи з 

того, що ці норми конкурують як загальна (ч. 2 ст. 382 КК України) та 

спеціальна (ч. 4 ст. 382 КК України). Тому застосуванню підлягає спеціальна 

норма. Розмежування невиконання рішення ЄСПЛ та суміжних злочинів, що 

передбачені в ст. 364 та ст. 367 КК України, потрібно здійснювати за 

ознаками об’єкта (різні родові й безпосередні об’єкти), об’єктивної сторони 

(істотна шкода), суб’єктивної сторони (вина, спеціальна мета). 

Доведено доцільність визначення спеціального суб’єкта кримінального 

правопорушення «невиконання рішення ЄСПЛ» – службової особи органів 

Державної виконавчої служби, Державної казначейської служби, 

Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України, іншої службової 

особи, на яку покладено обов’язки з виконання рішення ЄСПЛ. 

Суб’єктами невиконання рішення ЄСПЛ про виплату відшкодування 

можуть бути:  

а) службові особи Міністерства юстиції (Секретаріату Урядового 

уповноваженого), які відповідно до своїх посадових обов’язків повинні: 

забезпечити пересилання остаточного рішення ЄСПЛ стягувачеві, органам 

Державної виконавчої служби, іншим органам та установам; забезпечити 

направлення офіційного перекладу рішення, платіжного доручення та 

постанови про відкриття виконавчого провадження до ДКС для оплати на 

користь стягувача тощо; 

б) державний виконавець, уповноважений здійснювати відкриття та 

здійснення виконавчого провадження про виконання рішення ЄСПЛ; 

в) службові особи ДКС, які уповноважені забезпечити проведення 

списання коштів на вказаний стягувачем банківський рахунок, а в разі його 

відсутності – на депозитний рахунок ДВС. 

Суб’єктами невиконання рішення ЄСПЛ щодо вжиття додаткових 

заходів індивідуального характеру можуть бути: 



– службові особи Секретаріату Урядового уповноваженого, які 

уповноважені: надсилати стягувачеві повідомлення з роз’ясненням його 

права порушити провадження про перегляд справи та/або про його право на 

відновлення провадження відповідно до чинного законодавства; повідомляти 

органи, які є відповідальними за виконання передбачених у рішенні ЄСПЛ 

додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, порядок і строки 

виконання цих заходів; 

– службові особи адміністративних органів або суду, які уповноважені 

здійснити повторний розгляд справи. 

Для суб’єктивної сторони невиконання рішення ЄСПЛ характерний 

прямий умисел. Особа усвідомлює, що саме її конкретне діяння (бездіяльність) 

може призвести до невиконання рішення ЄСПЛ, розуміє протиправність свого 

діяння, майбутні негативні наслідки й прагне цього. Таке усвідомлення 

передбачає не лише загальний характер бездіяльності, воно є конкретним – 

особа знає, які дії вона має виконати, розуміє порядок їх виконання та має 

реальну можливість до такого виконання, але свідомо це ігнорує. 

Надмірна криміналізація й відсутність альтернативи покаранню у виді 

позбавлення волі є одним із чинників, що ускладнює практичну реалізацію 

норм ч. 4 ст. 382 КК України. Тому, враховуючи гуманізацію системи 

покарань, запропоновано розширити перелік санкцій, які можуть бути 

застосовані судом до службових осіб за невиконання рішення ЄСПЛ.  

Оскільки відповідальність за невиконання службовою особою рішення 

ЄСПЛ є проявом диференціації відповідальності службової особи за 

невиконання судового рішення, запропоновано встановити санкцію за такий 

злочин, подібну до тієї, що передбачена в ч. 2 ст. 382 КК України. При цьому, 

зважаючи на більшу суспільну небезпечність цього кримінального 

правопорушення, обґрунтовано збільшити мінімальний і максимальний 

розмір покарання у виді штрафу порівняно з тим, що є в ч. 2 ст. 382 КК 

України, та встановити його в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи 



зарубіжний досвід призначення покарання у виді позбавлення волі за 

невиконання судового рішення та положення КК України, запропоновано 

встановити за невиконання рішення ЄСПЛ покарання у виді позбавлення 

волі на строк від двох до п’яти років. 

Додатковим обов’язковим покаранням і до штрафу, і до позбавлення 

волі має бути покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатись певною діяльністю на строк до трьох років. 

Зважаючи на високу суспільну небезпеку та ступінь тяжкості, зроблено 

висновок, що основною формою реалізації кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ має бути призначення покарання та його 

подальше відбування. Однак за наявності визначених у КК України умов та 

наявності відповідних підстав доцільним може бути також звільнення винної 

особи від відбування покарання. 

З метою вдосконалення правового регулювання кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ запропоновано нову 

редакцію відповідної статті в межах окремої статті такого змісту: 

Стаття 382
1
. Невиконання рішення Європейського суду з прав людини 

Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду 

з прав людини або перешкоджання такому виконанню, – карається штрафом 

від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, судове рішення, 

невиконання, неналежне виконання, перешкоджання виконанню, службова 

особа. 
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The thesis deals with the study of criminal liability for intentional non-

compliance with the judgment of the European Court of Human Rights (ECtHR). 

In the thesis, the author provides a theoretical generalization and suggests a 

new resolution to the scientific problem of criminal liability for non-compliance 

with the ECtHR judgment. The obtained results allowed drawing a number of 

theoretical conclusions and some practical recommendations for improving the 

current legislation on criminal liability. 

It is established that the methodology of research in criminal liability for 

non-compliance with the ECtHR judgment is related to its subject and objective 

and provides for the unity of dialectical, formal logical, hermeneutic, formal legal 

(dogmatic), historical legal, comparative, statistical methods and system analysis. 

The results of a study of the historical experience of legal regulation of 

effectuation of justice and responsibility for its violation show that the formation of 

criminal law regulations in Ukraine establishing liability for non-compliance with 

court judgments began in the days of Russkaya Pravda, was complex and 

inconsistent. In particular, while the rules of procedure were regulated in detail, the 

responsibility for non-compliance with court judgments was clearly enshrined only 

in separate legal acts – the Prince Casimir’s legal code of 1468, the Laws by 

Which the Little Russian People are Judged of 1743, Regulations on Criminal and 

Correctional Punishments of 1845 and 1885, Criminal Code of the USSR of 1960. 



Part 3 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine of 2001 for the first time 

introduced criminal liability for intentional non-compliance with a judgment of the 

European Court of Human Rights by an official, which was an evidence of 

differentiation of liability for non-compliance with a court judgment. That was 

determined by the need for Ukraine to comply with its international obligations to 

enforce the ECtHR judgment, as well as the difference between the procedure for 

enforcing ECtHR judgments and the procedure for enforcing judgments of general 

jurisdiction courts, in particular not only fair satisfaction but also application of 

additional general measures. 

A comparative analysis of foreign criminal law shows the existence of 

regulations similar to Ukrainian ones providing for liability for non-compliance 

with court judgments. Similar to the Criminal Code of Ukraine, such regulations 

are placed in sections containing crimes against justice. However, the legislation of 

foreign states contains no rules similar to Part 4 of Art. 382 of the Criminal Code 

of Ukraine. 

Criminal liability for non-compliance with the ECtHR judgment is generally 

based on the principles and grounds of criminalization and is primarily determined 

by the public danger of such actions, the large number of claims against Ukraine 

filed with the ECtHR, and the large number of ECtHR judgments delivered against 

Ukraine. At the same time, it was established that the criminalization of non-

execution of the ECtHR judgment was carried out with a partial violation of such 

principles as: the possibility of procedural prosecution, consistency and unity of 

terminology, non-excessive prohibition. 

Based on the analysis of scientific opinions on the determination of the 

object of the specified criminal offense, the following conclusion was made: the 

generic object of criminal offenses against justice is the regulatory procedure for 

delivery and administration of justice and enforcement of results thereof; the 

specific object is the regulatory procedure for the enforcement of the results of 

proceedings – a court judgment; the basic direct object of such a criminal offense 

as ‘non-execution of the ECtHR judgment’ is the regulatory procedure for 



enforcement of the ECtHR judgment’, which ensures the right of a person to 

protect his/her rights and freedoms in the ECtHR after exercising all national 

remedies, and the ECtHR judgment shall be binding for Ukraine. 

An additional direct object of such a criminal offense is the regulatory 

procedure for enforcement of property and non-property rights and freedoms of 

persons violated as a result of non-compliance with the ECtHR judgment and are 

directly related to the person who suffered due to such a criminal offense. Such an 

additional direct object is obligatory, as every ECtHR judgment against Ukraine 

states a violation of the rights and freedoms provided for in the Convention. 

The subject of the studied criminal offense is the ECtHR judgment – the 

official final act of justice issued by the relevant chamber of the ECtHR, which 

contains its judgments or legal positions on the violation of rights and freedoms 

under the Convention by Ukraine. It also refers to personalized entities – the 

applicant (complainant) and the respondent State (Ukraine). 

The person affected by non-compliance with the ECtHR judgment is a 

person (individual, legal entity, body of persons) – a subject of public relations 

enjoying rights and freedoms under the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, violation of which led to appeal to the ECtHR 

and delivery of the relevant judgment, which has not been executed or has been 

executed improperly, or in respect of which there is an obstacle to its execution. 

Given the objective aspect, the forms of non-execution of the ECtHR 

judgment may be only non-execution or improper execution. In case of obstructing 

the execution of the ECtHR judgment, Part 2 of Art. 382 of the Criminal Code of 

Ukraine shall apply. The meaning of the concept of ‘non-compliance’ implies the 

complete absence of required actions (refusal to comply), as well as ‘improper 

compliance’ implies  partial compliance by the responsible person with the 

requirements of the relevant regulations. At the same time, it is substantiated that 

the content of non-compliance with the ECtHR judgment should be not only non-

execution and improper execution (provided by law), but also obstruction of 

execution (suggested to be provided by law). 



It is suggested to define the term ‘non-compliance with the ECtHR 

judgment’ as untimely and/or incomplete execution of the obligation imposed on 

an official, public authority, state to execute the ECtHR judgment delivered in the 

case against Ukraine with the need to eliminate the reasons of violation of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by 

Ukraine. 

In terms of content, the ways of non-compliance with the ECtHR judgment 

may be classified as those related to: 

 failure of the authorized bodies and their officials to provide proper, 

full and timely access to the content of the ECtHR judgment; 

 failure in the interaction of the authorized bodies for the execution of 

the ECtHR judgment; 

 failure of the authorized persons to perform legal actions entrusted to 

them aimed at full, timely and proper execution of the ECtHR judgment. 

Obstruction of the execution of the ECtHR judgment shall mean any actions 

of officials, public authorities, the state of Ukraine specified in the law, aimed at 

creating various obstacles to the execution of such a judgment or at making the 

execution of the ECtHR judgment impossible. 

Non-compliance with the ECtHR judgment and the crime provided for by 

Part 2 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine shall be distinguished on the 

basis of the statement that these rules compete as a general (Part 2 of Article 382 of 

the Criminal Code of Ukraine) and special (Part 4 of Article 382 of the Criminal 

Code of Ukraine) rules. Therefore, a special rule shall be applicable. Non-

compliance with the ECtHR judgment and related crimes provided for by Art. 364 

and Art. 367 of the Criminal Code of Ukraine shall be distinguished by the features 

of the object (different generic and direct objects), the objective aspect (significant 

damage), the subjective aspect (fault, specific purpose). 

The author proves the expedience of the following definition of a specific 

subject of such a criminal offense as ‘non-compliance with the ECtHR judgment’: 

an official of the State Enforcement Service, the State Treasury Service, the 



Ministry of Justice of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, or another 

official responsible for enforcing the ECtHR judgment. 

The subjects of non-compliance with the ECtHR judgment on the payment 

of compensation may be: 

a) officials of the Ministry of Justice (Secretariat of the Government 

Commissioner) entrusted with: forwarding of the final ECtHR judgment to the 

claimant, the bodies of the State Enforcement Service, other bodies and 

institutions; forwarding the official translation of the judgment, payment order and 

resolution on the initiation of an enforcement proceeding to the State Treasury 

Service to make a payment in favor of the claimant, etc.; 

b) a state enforcement officer authorized to initiate and conduct enforcement 

proceedings on the execution of the ECtHR judgment; 

c) officials of the State Treasury Service authorized to transfer funds to the 

bank account specified by the claimant, and in the absence thereof – to the deposit 

account of the State Enforcement Service. 

The subjects of non-compliance with the ECtHR judgment on enforcement 

of additional measures of an individual nature may be: 

– officials of the Secretariat of the Government Commissioner authorized to: 

send a notice to the claimant explaining his/her right to initiate a proceeding on 

reconsideration of the case and/or his/her right to resume a proceeding in 

accordance with applicable law; to notify the bodies responsible for the 

enforcement of additional measures of an individual nature provided for in the 

ECtHR judgment about the content, procedure and terms of implementation of 

such measures; 

– officials of administrative bodies or courts authorized to reconsider the 

case. 

The subjective aspect of non-compliance with the ECtHR judgment is 

characterized by direct intention. The person realizes that his/her specific action 

(inaction) may lead to non-compliance with the ECtHR judgment, understands the 

illegality of his/her action, further negative consequences thereof and seeks their 



occurrence. Such awareness not only implies the general nature of inaction but also 

is specific – a person knows what actions he/she has to perform, understands the 

procedure of their implementation and has a real opportunity to perform them but 

ignores it. 

Excessive criminalization and lack of alternatives to imprisonment are some 

of the factors that complicate the practical implementation of Part 4 of Art. 382 of 

the Criminal Code of Ukraine. Therefore, taking into account the humanization of 

the penal system, it is suggested to expand the list of sanctions to be applied by the 

court to officials for non-compliance with the ECtHR judgment. 

Since liability for non-compliance with the ECtHR judgment by an official 

is a manifestation of differentiation of liability of an official for non-compliance 

with a court judgment, it is suggested to establish a sanction for such a crime 

similar to that provided for in Part 2 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine. 

At the same time, given the greater public danger of this criminal offense, it seems 

reasonable to increase the minimum and maximum amount of fine compared to 

that contained in Part 2 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine, and set it in 

the amount from one thousand to one thousand five hundred non-taxable minimum 

incomes. Given the foreign experience of imprisonment for non-compliance with a 

court judgment and the provisions of the Criminal Code of Ukraine, it is suggested 

to establish imprisonment term for non-compliance with the ECtHR judgment 

from two to five years. 

An additional mandatory penalty for both fine and imprisonment should be 

deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for 

up to three years. 

Given the high public danger and severity of the crime, it was concluded that 

the main form of criminal liability for non-compliance with the ECtHR judgment 

should be a sentence and its further serving. However, subject to the conditions 

specified in the Criminal Code of Ukraine and the availability of appropriate 

grounds thereto, it may also be appropriate to release the guilty person from 

serving the sentence. 



In order to improve the legal regulation of criminal liability for non-

compliance with the ECtHR judgment, it is suggested to revise the relevant article 

as follows: 

Article 382
1
. Non-compliance with the judgment of the European Court of 

Human Rights 

Intentional non-compliance with the judgment of the European Court of 

Human Rights by an official or obstruction of such compliance shall be punishable 

by a fine of one thousand to one thousand five hundred non-taxable minimum 

incomes or imprisonment for a term of two to five years, deprivation of the right to 

hold certain positions or engage in certain activities for up to three years. 

Key words: European Court of Human Rights, court judgment, non-

compliance, improper execution, obstruction of execution, official. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відповідно до ст. 129-1 

Конституції України суд ухвалює рішення іменем України, а саме судове 

рішення є обов’язковим до виконання. Аналогічні за змістом норми містяться 

і в процесуальних кодексах України (ч. 1 ст. 371 Кримінального 

процесуального кодексу України, ч. 1 ст. 259 Цивільного процесуального 

кодексу України та інших). З обранням нашою державою проєвропейського 

вектора розвитку, що підтверджено підписанням 27.06.2014 Угоди про 

Асоціацію між Україною, з одного боку, та керівництвом Європейського 

Союзу і главами держав та урядів 28 держав – членів ЄС, з іншого, 

актуалізувало виконання Україною рішень Європейського суду з прав 

людини (далі – ЄСПЛ). 

Міжнародно-правовим підґрунтям обов’язковості виконання рішень 

ЄСПЛ на території України є Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, яка була ратифікована Україною Законом № 475/97-

ВР 17.07.1997 (далі – Конвенція). У частині першій статті 46 цієї Конвенції 

передбачено, що Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати 

остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами. 

Виконання будь-яких судових рішень є невід’ємною складовою права 

кожного на судовий захист та закріплено в Основному Законі. Як 

передбачено у ч. 2 ст. 129-1 Конституції України, виконання судового 

рішення у визначеному законом порядку забезпечує держава. Як 

неодноразово підкреслював Конституційний Суд України, виконання 

судового рішення охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, 

спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави; невиконання 

судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом; 

право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і 

громадянина. 
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Процедура виконання рішень ЄСПЛ регламентується передусім 

Законами України від 23.02.2006 № 3477-IV «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» та від 02.06.2016 

№ 1404-VIII «Про виконавче провадження». В Україні створено й 

інституційний механізм забезпечення виконання рішень ЄСПЛ. Так, 

відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 784 від 31.05.2006 

«Про заходи реалізації Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини»» органом 

представництва, відповідальним за координацію виконання рішень ЄСПЛ, 

визнано Міністерство юстиції України, а саме Урядовий уповноважений у 

справах Європейського суду з прав людини та його Секретаріат.  

Попри це, виконання Україною рішень ЄСПЛ є доволі проблемним. 

Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй резолюції «Виконання рішень 

Європейського суду з прав людини» від 30.09.2015 зазначила, що з часу 

останньої подібної резолюції (2005 рік) в Україні майже не спостерігається 

прогресу з виконання вироків ЄСПЛ. Це можна частково пояснити останніми 

драматичними подіями в країні, анексією Криму та ескалацією конфлікту на 

сході, попри ці обставини, Україна юридично зобов’язана виконувати 

рішення ЄСПЛ.  

Тому в Україні має бути створено ефективний механізм виконання 

рішень ЄСПЛ, у тому числі й за допомогою кримінально-правових засобів. 

Одним із них є наявність підстави кримінальної відповідальності за 

невиконання рішень ЄСПЛ, що відображена у ч. 4 ст. 382 КК України, 

відповідно до якої кримінально караним визнається умисне невиконання 

службовою особою рішень ЄСПЛ. Незважаючи на існування відповідної 

норми з часу набання чинності КК України, судова практика її застосування в 

Україні відсутня. Тому фактично вказана норма перетворилася у декларацію. 

Варто також підкреслити і те, що у науці кримінального права України 

відсутня комплексна характеристика складу злочину, передбаченого ч. 4 

ст. 382 КК України. Відповідні питання частково висвітлювалися у 
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дисертаціях інших науковців: В. А. Головчука «Кримінально-правова 

охорона порядку виконання судових рішень» (м. Київ, 2012 р.), Г. І. Богонюк 

«Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення (м. 

Львів, 2016 р.), М. О. Букач «Кримінальна відповідальність за невиконання 

судового рішення (м. Харків, 2017 р.), О. Р. Романишин «Кримінально-

правове забезпечення охорони порядку виконання судових рішень» (м. Київ, 

2018 р.), В. В. Налуцишина «Кримінальна відповідальність за невиконання 

судового рішення за законодавством України та держав Європейського 

Союзу» (м. Львів, 2019 р.), О. С. Чорної «Кримінальна відповідальність за 

невиконання судового рішення» (м. Київ, 2021 р.). Проте у вказаних працях 

проблема кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення 

ЄСПЛ досліджена фрагментарно, виключно у контексті інших, більш 

загальних питань кримінальної відповідальності за невиконання судового 

рішення. 

Теоретичним підгрунтям дослідження проблем кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ стали наукові праці 

Ю. В. Александрова, Н. Ю. Алєксєєвої, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, 

В. І. Борисова, А. М. Бойка, І. С. Власова, А. В. Галахової, Л. Д. Гаухмана, 

В. О. Глушкова, М. С. Голоднюка, С. Є. Дідика, З. А . Загиней, О. О. Кваші, 

М. Й. Коржанського, О. М. Костенка, Я. М. Кульберга, П. С. Матишевського, 

А. Г. Мартіросяна, М. І. Мельника, А. А. Музики, В. О. Навроцького, 

В. І. Осадчого, О. Я. Свєтлова, В. В. Сташиса, Ш. С. Рашковської, 

С. А. Тарарухіна, В. Я. Тація, П. Ф. Тельнова, С. І. Тихенка, І. М. Тяжкової, 

В. І. Тютюгіна, А. П. Тузова, Є. В. Фесенка, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, 

Ю. Б. Хім’яка, М .Д .Шаргородський, М. В. Шепітька та інших. 

Проте у доробку цих учених цілісно не розкривається питання 

невиконання рішення ЄСПЛ, дослідження відповідного складу злочину є 

фрагментарним. Відтак в Україні відсутнє комплексне наукове дослідження 

проблеми кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ.  

Усе наведене вище обумовлює актуальність і важливість дослідження 
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проблеми кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах тем науково-дослідної роботи 

відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: «Протидія корупційній 

злочинності в Україні в умовах реформування кримінальної юстиції» (2012 р. 

– 2014 р., номер державної реєстрації 0112U007120); «Проблеми 

забезпечення правопорядку засобами кримінальної юстиції (в контексті 

європейських стандартів)» (2014 р. – 2016 р., номер державної реєстрації 

0114U003872); «Проблеми модернізації теорії і практики протидії 

злочинності в Україні» (2020 р. – 2022 р., номер державної реєстрації 

0119U103017).  

Тема затверджена Вченою радою Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, протокол № 11 від 24.12.2013. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

теоретичних засад кримінальної відповідальності за невиконання рішення 

ЄСПЛ в Україні.  

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

– визначити методологічну основу наукового дослідження 

кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ в Україні; 

– розкрити витоки становлення, розвитку та проведення порівняльно-

правового дослідження регламентації кримінальної відповідальності за 

невиконання судових рішень за законодавством України й зарубіжних країн; 

– охарактеризувати підстави та принципи криміналізації невиконання 

рішення ЄСПЛ; 

– дослідити об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України;  

– охарактеризувати суб’єктивні ознаки складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України; 

– виявити особливості призначення покарання за невиконання рішення 
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ЄСПЛ; 

– встановити підстави та умови звільнення від покарання і його 

відбування за невиконання рішення ЄСПЛ; 

– запропонувати авторську редакцію норми про невиконання рішення 

ЄСПЛ. 

Об’єктом дослідження є порядок суспільних відносин у сфері 

кримінально-правової охорони правосуддя. 

Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за 

невиконання рішення ЄСПЛ. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації стали 

положення теорії пізнання і загальної теорії кримінального права. У ході 

дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме 

діалектичний – для вивчення правових механізмів захисту суспільних 

відносин у сфері забезпечення належного виконання рішення ЄСПЛ (усі 

розділи); історико-правовий – для здійснення ретроспективного розгляду 

кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення, а також 

причин запровадження кримінальної відповідальності за невиконання 

рішення ЄСПЛ (підрозділ 1.2); порівняльно-правовий – для порівняння норм 

КК України з нормами кримінального законодавства інших держав та 

визначення позитивного зарубіжного досвіду (підрозділ 1.2); формально-

логічний – для встановлення зв’язку між об’єктом та суб’єктом складу 

кримінального правопорушення, що досліджується (підрозділи 2.1, 2.3); 

герменевтичний – для встановлення змісту понять у сфері виконання 

рішення ЄСПЛ (усі розділи); формально-юридичний (догматичний) – для 

аналізу норм КК України щодо відповідальності за невиконання рішення 

ЄСПЛ (усі розділи); статистичний – для встановлення кількісних 

показників, що стосуються невиконання рішення ЄСПЛ (підрозділ 1.3); 

системного аналізу – для визначення складу кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України (розділ 2). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані звітів про 
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результати діяльності Уповноваженого у справах ЄСПЛ Міністерства 

юстиції України (2006–2019 рр.); статистична звітність ЄСПЛ (1959–

2020 рр.), аналіз української та міжнародної судової практики. У роботі 

також використано інформацію, яка висвітлена в оглядах, бюлетенях, 

інформаційних листах, наказах Міністерства юстиції України у сфері 

виконання рішень ЄСПЛ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у кримінально-правовій науці України комплексним 

науковим дослідженням кримінальної відповідальності за невиконання 

рішення ЄСПЛ. Положення й висновки, які є новими для науки 

кримінального права або мають ознаки новизни та виносяться на захист, 

полягають у такому: 

вперше: 

1) запропоновано класифікацію способів невиконання рішення ЄСПЛ 

як таких, що пов’язані з незабезпеченням уповноваженими органами та їх 

службовими особами належного, повного та своєчасного доступу до змісту 

рішень ЄСПЛ; порушенням взаємодії між уповноваженими органами щодо 

виконання рішення ЄСПЛ; невчиненням уповноваженими особами 

передбачених законом і віднесених до їх повноважень дій, спрямованих на 

повне, своєчасне та належне виконання рішення ЄСПЛ. Виокремлення 

вказаних способів слугує правильній кваліфікації за ч. 4 ст. 382 КК України; 

2) обґрунтовано доцільність встановлення кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ у самостійній статті КК 

України, в якій запропоновано передбачити протиправність таких діянь, як 

умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ або перешкоджання 

такому виконанню. Сформульовано авторську редакцію ст. 382-1 КК 

України; 

3) встановлено, що перешкоджання виконанню рішення ЄСПЛ не 

охоплюється власне невиконанням такого рішення як діянням, передбаченим 

диспозицієб ч. 4 ст. 382 КК України, що унеможливлює кваліфікацію дій 
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службових осіб, які перешкоджали виконанню рішення ЄСПЛ, за вказаною 

частиною статті. Запропоновано передбачити перешкоджання виконанню 

рішення ЄСПЛ альтернативним діянням у проєктованій статті 382-1 

КК України, під яким розуміються будь-які дії службових осіб органів 

державної влади, держави України, спрямовані на створення перешкод 

виконанню такого рішення або на те, щоб виконання рішення ЄСПЛ стало 

неможливим;  

удосконалено: 

4) визначення поняття «невиконання рішення ЄСПЛ» як суспільно 

небезпечного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України, під яким 

запропоновано розуміти несвоєчасне та/або неповне виконання покладеного 

на службову особу, орган державної влади, державу обов’язку виконати 

рішення ЄСПЛ у справах проти України з необхідністю усунення причин 

порушення Україною Конвенції та протоколів до неї; 

5) дефініцію поняття «потерпілий від невиконання рішення ЄСПЛ» як 

особи (фізичної, юридичної, групи осіб) – суб’єкта суспільних відносин, що 

володіє правами та свободами, передбаченими Конвенцією, порушення яких 

стало підставою звернення до ЄСПЛ та постановлення ним відповідного 

рішення, що не було виконано або виконано неналежним чином, або щодо 

якого має місце перешкоджання його виконанню; 

6) розуміння основного та додаткового безпосереднього об’єкта 

невиконання рішення ЄСПЛ (М. О. Букач, О. О. Дудоров, Л. М. Палюх та 

інших), під якими запропоновано розуміти нормативно встановлений 

порядок виконання рішення ЄСПЛ, що забезпечує право особи на захист 

своїх прав і свобод ЄСПЛ після використання всіх національних засобів 

правового захисту, рішення якого є обов’язковими для виконання Україною 

(основний безпосередній об’єкт) та порядок забезпечення майнових і 

немайнових прав громадян, що зазнають порушень у результаті невиконання 

рішення ЄСПЛ і нерозривно пов’язані з особою, яка потерпіла від такого 

кримінального правопорушення (додатковий безпосередній об’єкт);  
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7) установлення передумов, принципів, підстав криміналізації 

невиконання рішення ЄСПЛ. До найбільш важливих передумов віднесено, 

зокрема, наявність порядку виконання рішення ЄСПЛ, відмінного від 

порядку виконання рішень національних судів; низький рівень виконання 

Україною рішень ЄСПЛ; відсутність дієвого механізму забезпечення 

виконання вказаних рішень на всіх стадіях такого виконання (у тому числі 

примусового характеру). Встановлено, що під час криміналізації діянь, 

передбачених у ч. 4 ст. 382 КК України, законодавцем було частково 

порушено такі принципи криміналізації, як можливість здійснення 

процесуального переслідування за невиконання рішення ЄСПЛ, визначеність 

і єдність термінології, ненадмірність кримінально-правової заборони;  

набули подальшого розвитку: 

8) пропозиції в частині вдосконалення санкції норми, що передбачає 

відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ. Зокрема, запропоновано 

передбачити у ній покарання у виді штрафу як альтернативи покаранню у 

виді позбавленню волі, зважаючи на надмірну пеналізацію у ч. 4 ст. 382 КК 

України; встановити можливість призначення додаткового покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

не лише одночасно з позбавленням волі, а й зі штрафом, що надасть суду 

можливість обирати оптимальну міру покарання з урахуванням конкретних 

обставин вчинення кримінального правопорушення й особи, яка його 

вчинила; 

9) науковий підхід (В. А. Головчук, О. Л. Котович та інші), згідно з 

яким невиконання рішення ЄСПЛ з об’єктивної сторони може бути вчинено 

як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Обґрунтовано, що така форма 

невиконання рішення ЄСПЛ, як «перешкоджання виконанню рішення 

ЄСПЛ», також має бути законодавчо відображена в диспозиції ст. 382
1 

КК 

України. Під перешкоджанням виконанню рішення ЄСПЛ запропоновано 

розуміти будь-які дії службових осіб, органів державної влади, держави 

України, спрямовані на створення різних перешкод виконанню такого 
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рішення або на те, щоб виконання рішення ЄСПЛ стало неможливим; 

10) обґрунтування того, що відповідальність за невиконання рішення 

ЄСПЛ є проявом диференціації кримінальної відповідальності за 

невиконання судових рішень, зважаючи на предмет кримінального 

правопорушення та підвищену суспільну небезпечність вказаного діяння. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження й розробки 

відповідних проблем щодо кримінально-правової протидії невиконанню 

рішень ЄСПЛ;  

– у правотворчості – для розробки й удосконалення законодавчих та 

підзаконних актів у сфері невиконання рішень ЄСПЛ; 

– у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних, у 

тому числі навчально-методичних, посібників тощо. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

доповідалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Актуальні проблеми юридичної науки «Тринадцяті осінні 

юридичні читання»» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів 

України» (м. Херсон, 13 жовтня 2019 року), «Реформування правоохоронних 

органів України у світлі змін євроінтеграційних процесів (м. Херсон, 20 

березня 2020 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено 

у 8 працях, з них: 4 – статті в наукових фахових виданнях України, 1 – стаття 

в зарубіжному виданні, 3 – матеріали науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ 

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Методологія дослідження кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення Європейського суду з прав людини в Україні 

 

Будь-яке наукове дослідження не може обійтись без основних 

складових, а саме методології та широкого кола явищ, специфічних методів 

наукового пізнання. 

У науці категорію «методологія» розглядають як сукупність відправних 

положень і вимог теорії пізнання, вихідних філософсько-діалектичних 

законів та категорій і логічних принципів, способів та прийомів, якими наука 

користується при описі, вивченні та аналізі різних аспектів об’єктивної 

дійсності, а також під час пошуку нових знань [113, c. 352;150 ]. Термін 

«методологія» походить від двох грецьких слів: methodos – пізнання і logos – 

вчення, тож дослівно – це вчення про пізнання. З погляду змістовного 

навантаження методологію сьогодні розглядають як вчення про наукове 

пізнання, принципи й способи організації наукової діяльності, сукупність 

методів, які застосовують у науці чи науковому дослідженні [150]. Словник 

української мови слово «методологія» (гр. μεθοδολογία – «учення про метод») 

визначає як сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; 

учення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології 

складає мислення й світогляд як операційне середовище самодисципліни та 

роботи з інформацією, моделями, алгоритмами [34]. 

У своїй роботі науковець В. Галунько зазначає, що низка вчених 

розглядає методологію як систему методів пізнання, зокрема й конкретних. 

Вона мислиться як певний арсенал методів діяльності. Недоліки такого 

підходу в тому, що методологія, з одного боку, звужується до розуміння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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тільки методів і тільки методів пізнання. Такий погляд не враховує 

методологічну роль принципів, теорій і парадигм. З другого боку, 

методологія в цій транскрипції стосується тільки пізнавальної діяльності. 

Насправді, діяльність характеризується принаймні трьома її різновидами: 

пізнавальною, практичною та оцінною діяльністю, які взаємодоповнюють 

одна одну в реальній життєдіяльності. Немало важить і те, що, зводячи 

методологію до системи методів, викликає сумнів у застосуванні до неї 

терміна «система» [45]. Методологія в точному значенні цього слова є 

вченням щодо методів, особливою наукою, яка своїм завданням має розробку 

та вдосконалення системи прийомів, способів наукового пізнання. При цьому 

методологія дослідження кримінальної відповідальності за невиконання 

рішення ЄСПЛ охоплює прийоми не лише наукового пізнання, а й 

практичної діяльності. Так, В. А. Шабалін критикує авторів, які зводять 

методологію тільки до аналізу методів наукового пізнання, і пропонує 

розглядати її як єдину науку про методи, способи пізнання закономірностей 

права та його використання в практичній діяльності [150; 288].  

У сучасній українській науці найпоширенішою є концепція про 

багаторівневий характер методології наукового дослідження. Такий підхід 

запропонували свого часу В. Лекторський і В. Швирєв й удосконалив 

Е. Юдін. На їхню думку, методологія пізнання охоплює чотири рівні: 

філософської методології, загальнонаукових принципів і форм дослідження, 

конкретно-наукової методології, методики й техніки наукового дослідження 

[18; 130, с. 36; 307, с. 40–44]. 

 У своїй роботі науковець А. Бойко заначив, що загальнофілософська 

методологія як концептуальний підхід наукового дослідження ґрунтується на 

загальнофілософських законах та категоріях і визначає загальну стратегію 

дослідження й інтерпретацію його результатів. Використання евристичних і 

прогностичних компонентів філософського осмислення природних та 

соціальних процесів і явищ є необхідною умовою конкретно-наукового 

пізнання. Саме філософська методологія становить категоріальну основу 
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наукового пошуку й слугує передумовою оптимального спрямування 

наукового дослідження, забезпечуючи оперування теоретичною базою 

пізнання складних предметних структур, які ще не досліджені чи 

недостатньо досліджені і соціальній практиці. Також ним визначено, що 

будь-яке наукове пізнання здійснюється відповідно до системи категорій, які 

фіксують певний спосіб розчленування світу й синтезу його об’єктів. 

Дослідження складних системних об’єктів потребує категоріальної основи, 

згідно з якою відбувається розвиток конкретно-наукових понять, які й 

характеризують елементи структури та поведінки цих об’єктів. Зокрема, без 

таких філософських категорій, як частина і ціле, необхідне і випадкове, 

реальне і можливе, причина і наслідок тощо, важко уявити конкретно-наукові 

дослідження. Без використання відповідної категоріальної структури 

неможливо розкрити сутнісні характеристики аналізованого об’єкта [18, 

с. 154]. 

Існує також некласична та постнекласична методологія. Некласична 

охоплює неопозитивістську методологію, феноменологію й методологію 

герменевтики. Неопозитивісти за основу своєї методології взяли принцип 

верифікації, тобто вимоги щодо зведення теоретичних суджень до сукупності 

протокольних пропозицій, які фіксують емпіричні дані [18; 284, с. 30]. 

Феноменологія виділяє суб’єктивний аспект у процесі пізнання (зв’язок 

пізнавальних процесів із життєвою практикою того, хто пізнає) та наголошує 

на особливостях сприйняття (об’єктивному значенні емоцій і свідомості в 

процесі пізнання) [13, с. 117–118;18]. Феноменологічний підхід достатньо 

активно використовують в етиці, соціології, психології, тобто в 

дослідженнях, де значну увагу приділяють сфері ментального. Проте його 

практично не використовують у правових дослідженнях, хоч у 

кримінальному праві при визначенні суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення неможливо уникнути визначення індивідуальної злочинної 

поведінки без урахування емоцій, відчуттів, що по суті визначає ставлення 

особи до вчинюваного кримінального правопорушення[18]. 
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Методологія – це систематизована сукупність пізнавальних засобів, які 

дають змогу досліджувати правову реальність в її різноманітних зв’язках зі 

світовим буттям, поєднуючи низку компонентів: світогляд і фундаментальні 

загальнотеоретичні концепції, загальні філософські закони і категорії, 

загальні й загальнонаукові методи. Тому методологію не можна зводити до 

одного з компонентів, зокрема, до методу чи вчення про методи, оскільки за 

її межами залишаться інші компоненти. Залежно від структури й конкретики 

об’єктів пізнання виділяють два рівні методології. Перший, найвищий рівень 

– це загальна методологія, що полягає в реалізації глибинного підходу до 

вивчення предметів і явищ навколишнього світу. Загальна методологія 

становить, так би мовити, загальнометодологічну директиву під час 

проведення будь-якого дослідження. Другий рівень – окрема (галузева) 

методологія конкретної наукової галузі (дисципліни) [45] 

У найзагальніших рисах концептуальний підхід постмодернізму 

полягає в цілком іншому пізнанні істини, а саме: істину перестають розуміти 

у зв’язку з певною метафізичною реальністю, вона перетворюється на 

предмет суспільної згоди (прагматизм). З позиції постмодернізму, необхідно 

виходити не з того, що істинне, а з того, що вважають прагматично 

прийнятним не з позиції семантики, а з погляду прагматики [18; 76, с. 178]. 

Проблема об’єктивності знання також набуває відносного характеру 

(відповідність знання об’єктивній дійсності). Результати наукового пізнання 

співвідносяться з прийнятою в науковому співтоваристві філософією, етикою 

тощо. Реальність у розумінні постмодернізму перестає бути об’єктивною, а 

взаємодіє з нашими почуттями, відносинами, уявленнями про традиції й 

досвідом. Реальність не може бути сприйнята поза контекстом панівної у 

відповідну епоху системи цінностей. Для методології постмодернізму також 

особливо актуальною є критичність знання. Критичному переосмисленню 

підлягають як підходи концептуального характеру, так і фундаментальні 

ідеологічні постулати попередніх епох [13, с. 181–183;18]. 
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Слід зазначити, що при використанні філософської методології, у 

науковому дослідженні необійтись без загальних принципів, які дають 

об’єктивну та повну, логічну побудовану систему роботи у якій поєднується  

теорія та практика, визначаються основні проблеми та шляхи їх усунення. 

Науковець А. Бойко, розглянувши концептуальні філософські підходи 

до наукового пізнання, констатував, що в правових дослідженнях 

найпоширенішою є класична методологія. Це зумовлено тим, що саме 

класична методологія дає змогу з притаманної їй діалектичної світоглядної 

позиції пізнати сутність та характер соціальних процесів і явищ. Враховуючи 

сутність та характер наукових досліджень кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ, можна зауважити, що такий підхід найбільше 

може бути застосований і в дослідженнях кримінальних правопорушень 

проти правосуддя. Адже загальнонаукова методологія визначає базові методи 

та засоби пізнання (тобто такі, що використовують для багатьох наук), їхні 

можливості й межі застосування, у тому числі аналітико-синтетичний метод, 

методи абстрагування та конкретизації, методи індукції й дедукції, метод 

моделювання, а також спостереження, експерименту тощо (їх ще поділяють 

на теоретичні й емпіричні [18; 213, с. 39–81]).  

Таким чином, приходимо до висновку, що розглядаючи 

загальнонаукову методологію необхідно враховувати цілу сукупність 

закономірностей,це і висунення та перевірка версій, побудова й перевірка 

теорій, тощо, які необхідні для створення повної композиційної картини 

будь-якого наукового дослідження. 

Необхідно погодитись із думкою П. М. Рабіновича, що використання 

концептуальних підходів, методологічних принципів, норм і методів повинно 

відповідати принаймні таким трьом постулатам: 

– об’єктивна зумовленість обраних методів дослідження його 

предметом, адже саме він (тобто певна сторона, грань, властивість об’єкта 

дослідження) зумовлює вибір методу, визначає можливі межі його 

застосування, придатність до вивчення тих чи інших аспектів; 
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– необхідність встановлення єдиної істини, імовірність якої можна 

довести й перевірити за допомогою певного об’єктивного критерію; 

– неодмінним показником прийнятності, евристичності певного 

концептуального підходу та дослідницького методу є спроможність 

наближувати, приводити до розкриття соціальної сутності явища, яке 

вивчають (а не до її приховування, або затушовування) [18; 199, с. 24–25]. 

Важливою умовою ефективності правового регулювання кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ є правильне та точне 

застосування науково обґрунтованих методів, що надає можливість 

належним чином визначити його об’єктивні та суб’єктивні ознаки, а також 

зробити наукове припущення про специфічність такого складу 

кримінального правопорушення, порівняно з тими, що передбачені ч. 1–3 

ст. 382 КК України. 

Насамперед, зазначимо, що загальною метою наукового дослідження є 

побудова теорії, яка б давала змогу: 1) аналізувати, класифікувати й 

систематизувати факти об’єктивної дійсності; 2) тлумачити та встановлювати 

зміст конкретних фактів, обставин реального світу; 3) передбачати нові 

результати, напрями розвитку явищ та процесів, а також безпосередньо 

прогнозувати розвиток подій на основі причинно-наслідкових 

закономірностей. У процесі пізнання кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ методологія дає змогу не лише ознайомитися зі 

змістом кримінального законодавства (як України, так і зарубіжних країн у 

цій сфері), а й отримати знання про особливості застосування такої 

відповідальності. 

Дослідження кримінальної відповідальності за невиконання рішення 

ЄСПЛ з погляду методології має диференційовано вирішити низку завдань, 

зазначених у вступі наукової роботи. 

Саме розгляд методологічних основ невиконання рішення ЄСПЛ має 

важливе значення, оскільки будь-яке наукове дослідження має розпочинатись 

розробкою його методології, а вивчення того чи іншого питання має 
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здійснюватись із застосуванням певного методу. Від правильності його 

вибору залежать і результати такого дослідження. 

На сьогодні існує досить багато методів наукового дослідження саме в 

кримінальному праві. Так, В. Я. Тацій до основних методів науки відносить 

філософський, або діалектичний, метод пізнання; юридичний, або 

догматичний, метод; соціологічний метод; метод системного аналізу; метод 

порівняльного правознавства, або компаративістський метод, і, нарешті, 

історичний, або генетичний, метод дослідження [103, с. 22]. Звісно, усі ці 

методи заслуговують на увагу, проте, які саме методи потрібно 

використовувати під час конкретного наукового дослідження, визначає 

вчений, спираючись на власний досвід, досвід наставників та колег. 

Вирішальним критерієм визначення та відбору необхідних методів, які б 

дозволили найбільш ефективно здійснити наукове дослідження, є саме його 

предмет. З огляду на це для вивчення кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ нами було обрано такі методи пізнання. 

Діалектичний метод у дослідженні використано частково, що 

пов’язано з тим, що воно обмежене конкретною проблемою. Реалізація цього 

методу здійснена через такі найважливіші принципи: 1) об’єктивність; 

2) усебічність; 3) конкретність; 4) історизм; 5) суперечності. На засадах цього 

методу визначене поняття невиконання рішення ЄСПЛ, встановлено 

взаємозумовленість реального невиконання цих рішень та необхідність 

внесення відповідних змін до КК України з метою запобігання вчиненню 

таких кримінальних правопорушень або ж зменшення їх кількості. 

У цьому дослідженні використано логічний метод, який дав змогу 

виявити зв’язки між об’єктами, що випливають із правил формальної логіки. 

Таким способом, зокрема, встановлений логічний зв’язок між об’єктом та 

суб’єктом досліджуваного складу кримінального правопорушення. Логічний 

метод допомагає встановити, що виконання рішення ЄСПЛ покладено 

відповідно до законодавства на окремі категорії осіб, що, у свою чергу, 
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повинні нести відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків у 

цій сфері. 

Проте в юридичному науковому дослідженні логічний метод зазвичай 

використовують у поєднанні з формальним способом пізнання права. 

Формалізація – це відображення явища або предмета в знаковій формі певної 

штучного мови та вивчення цього явища або предмета шляхом операцій з 

відповідними знаками. Право і є формальним, узагальненим, знеособленим 

вираженням реальних життєвих явищ та обставин. Наприклад, поняття 

невиконання рішення ЄСПЛ позбавлене ознак і деталей, властивих кожному 

конкретному рішенню та вказує, що кримінальна відповідальність може 

наставати за невиконання не окремих рішень ЄСПЛ, а всіх, що винесені 

проти України, незалежно від того, стосуються вони майнових чи 

немайнових прав осіб тощо. 

Важливе значення в процесі упорядкування юридичних знань про 

право має формально-логічна класифікація, яку застосовують для 

упорядкування досліджуваного масиву явищ, процесів шляхом їх розподілу 

на стійкі групи, види. Саме з її використанням у цьому дослідженні було 

визначено місце невиконання рішення ЄСПЛ у системі кримінальних 

правопорушень проти правосуддя на підставі виокремлення специфічного 

складу кримінального правопорушення. 

Формально-логічний метод втілюється в прийомах дедукції та індукції. 

Передумовами для індуктивного висновку виступають судження про 

поодинокі об’єкти та явища із зазначенням їх повторюваної ознаки, і 

наступні судження про клас, який включає дані об’єкти та явища. У підсумку 

застосування цього методу отримують судження, в якому ознака 

приписується усьому класу [278, с. 126]. Так, для кваліфікації невиконання 

рішення ЄСПЛ уже сама формально-логічна вказівка на факт «невиконання» 

свідчить на завершеність цього кримінального правопорушення, про те, що 

він за своєю юридичною конструкцією віднесений до кримінальних 

правопорушень із формальним складом. Крім того, через вивчення окремих 
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особливостей досліджуваного складу кримінального правопорушення 

зроблено висновок про необхідність відокремлення в КК України самостійної 

статті про відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ. Індуктивний 

метод також дозволив шляхом виявлення характерних ознак невиконання 

рішення ЄСПЛ визначити такі самостійні форми посягання на встановлений 

порядок виконання рішення ЄСПЛ, як невиконання рішення ЄСПЛ; 

неналежне виконання рішень ЄСПЛ; перешкоджання виконанню рішення 

ЄСПЛ. 

Оскільки під час дослідження проблем Особливої частини КК України 

необхідно здійснювати аналіз і тлумачення юридичних текстів, у межах цієї 

роботи використано герменевтичний метод (метод аналізу, тлумачення 

тексту). Він став у пригоді на всіх етапах дослідження під час аналізу 

історичних правових актів, а також нормативних положень чинного 

українського та зарубіжного законодавства з питань кримінальних 

правопорушень проти правосуддя, зокрема невиконання судових рішень, у 

тому числі рішень ЄСПЛ Також він застосований для тлумачення 

термінології, використаної в законодавстві, яке регулює порядок виконання 

рішення ЄСПЛ: «практика суду», «відшкодування», «справедлива 

сатисфакція», «заходи індивідуального характеру», «заходи загального 

характеру» тощо. Цей метод не лише дав змогу більш точно здійснити 

тлумачення правових норм, а й сприяв встановленню їх сутності та значення, 

визначенню між ними чітких логічних зв’язків. Крім того, за допомогою 

цього методу виявлено певні недоліки в юридичній термінології, 

сформульовано власні наукові висновки та пропозиції, які узгоджуються зі 

змістом чинних правових норм, загальними засадами кримінального 

законодавства та підставами й умовами застосування кримінальної 

відповідальності. 

Використання цього методу безпосередньо пов’язане з формально-

юридичним (догматичним) методом, який є особливою системою способів та 

прийомів дослідження державно-правових явищ. Назва методу зумовлена 
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властивістю права – його суворою формальною визначеністю, а також 

використанням прийомів та методів формальної логіки для вивчення 

правових явищ. Він включає в себе: а) опис норм права; б) встановлення 

юридичних ознак певних явищ; в) формулювання правових понять; 

г) класифікацію правових понять; д) встановлення їх природи з погляду 

положень юридичної науки; е) їх пояснення під кутом зору юридичних 

теорій; е) опис, аналіз та узагальнення юридичної практики [86, с. 19]. Цей 

метод використано під час аналізу норм КК України щодо відповідальності 

за невиконання рішення ЄСПЛ, а також положень відповідного 

регулятивного законодавства.  

До методологічної основи будь-якого дослідження належить історико-

правовий метод. Він дає змогу розглянути будь-яке соціальне явище в 

контексті його генези, становлення та розвитку. Із цієї позиції розглянуто 

проблему правової регламентації механізму виконання рішення ЄСПЛ, а 

також причин запровадження в законодавстві кримінальної відповідальності 

за їх невиконання. 

Історизм як метод пізнання допомагає дослідити події та явища в їх 

становленні й функціонуванні, в органічній єдності з умовами, що 

забезпечують їх генезу. У цій роботі принципи розвитку та історизму 

застосовано протягом усього дослідження, зокрема в частині розгляду 

законодавства, що в різні періоди регламентувало кримінально-правову 

охорону порядку виконання судових рішень. Це дало змогу розглядати 

окремі аспекти предмета дослідження (зокрема об’єкт, предмет, суб’єкт) у 

динаміці та у зв’язку із чинниками, які їх детермінують; говорити про 

досконалість чи недоліки певних правових норм, їх відповідність стану 

суспільних відносин, які об’єктивно існують на відповідному етапі 

суспільного розвитку. 

Ще одним важливим пізнавальним методом дослідження є 

дескриптний. Він став у пригоді під час вивчення історико-філософського 

становлення понять, що мають безпосередній стосунок до проблеми 



23 

кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ. Принципи 

дескриптного осмислення матеріалу припускають створення логічних 

конструкцій для опису конкретних соціальних явищ і предметів за 

допомогою загальних понять. Дескриптний підхід дає можливість перевести 

різноманітність соціальних форм у поняття й забезпечує таким чином, зі 

свого боку, формування категоріального апарату та пізнавальної парадигми 

дослідження. У цій роботі дескриптний метод має безпосередній стосунок до 

таких понять, як: «суб’єкт кримінального правопорушення», «об’єкт 

кримінального правопорушення», «суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення», «об’єктивна сторона кримінального правопорушення», 

«покарання за невиконання рішення ЄСПЛ». 

Метод системного аналізу має практичне застосування при побудові 

знань про склад кримінального правопорушення «невиконання рішення 

ЄСПЛ», дає змогу дослідити зв’язки кримінального законодавства і 

законодавства, що регламентує порядок виконання судових рішень, у зв’язку 

із чим сприяє виявленню певних неузгодженостей, недоліків, які 

ускладнюють виконання судових рішень та обґрунтуванню шляхів їх 

вирішення. Отже, чим детальніше розглядають те або інше явище, тим більш 

важливим та необхідним стає використання цього методу. Метод системного 

аналізу як загальнонаукова концентрація філософських, діалектичних 

методів пізнання має важливе значення у процесі конкретного соціально-

правового дослідження окремо взятої правової норми. Однією з форм методу 

системного аналізу є структурно-функціональний аналіз, покликаний 

розкрити функціональний аспект складних соціальних систем, вивчити й 

змоделювати механізм їх функціонування в різних галузях науки та практики 

[169, с. 331]. У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що 

структурно-функціональний аналіз – це один із принципів системного 

дослідження соціальних явищ і процесів як структурно розчленованої 

цілісності, у якій кожен елемент структури має певне функціональне 

призначення [276, с. 203]. Шляхом такого аналізу ми досліджуємо 
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кримінальну відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ як єдину 

систему, а також розглядаємо певні її підсистеми – об’єкт і об’єктивну 

сторону, суб’єкта та суб’єктивну сторону, призначення покарання за вчинене 

кримінальне правопорушення. У свою чергу, підсистему ми також 

розкриваємо через її функціональні ознаки. Наприклад, об’єкт невиконання 

рішення ЄСПЛ подано через встановлення змісту та структури певних 

суспільних відносин, предмета кримінального правопорушення, потерпілого. 

Це дозволяє чітко та структуровано проводити наукове дослідження. 

Порівняльно-правовий (компаративістський) метод полягає в 

зіставленні ознак, притаманних двом або декільком об’єктам, встановленні 

відмінностей між ними або виявленні в них спільного. У межах цього 

дослідження цей метод використано для: 1) порівняння правових норм, які 

регламентують відповідальність за невиконання судових рішень за 

законодавством різних країн, зіставлення змісту та/або механізму 

застосування подібних правових категорій за правом різних країн; 

2) виявлення подібних з невиконанням рішення ЄСПЛ складів кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності; 3) здійснення класифікацій та 

впорядкування правових явищ, пов’язаних з криміналізацією невиконання 

рішення ЄСПЛ. Використання цього методу також дало змогу запозичити 

позитивний досвід кримінально-правового регулювання невиконання 

судових рішень у зарубіжних країнах та у вітчизняних історичних актах, а 

також виявити певні недоліки та прогалини в українському законодавстві в 

цій сфері. 

При характеристиці кількісних показників певного явища, що впливає 

на ступінь його суспільної небезпечності, при вирішенні питання про 

доцільність його криміналізації або декриміналізації використано 

статистичний метод. Саме від дав змогу не лише описати стан та динаміку 

певних діянь, а й встановити залежність діянь з певними чинниками, які їх 

зумовлюють. Статистичний метод використано під час аналізу кількісних 

показників заяв, які надходять до ЄСПЛ від скаржників, чиї права були 
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порушені Україною, кількості розглянутих заяв ЄСПЛ та прийнятих ним 

рішень, у яких констатовано порушення Україною передбачених Конвенцією 

прав і свобод, кількості рішень ЄСПЛ, які не виконані Україною. Також цей 

метод допоміг простежити динаміку певних показників у сфері виконання 

рішень ЄСПЛ.  

Для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо 

характеристики кримінальної відповідальності за невиконання рішення 

ЄСПЛ були використані зазначені методи пізнання. Їх вибір зумовлений тим, 

що в науці кримінального права до останнього часу проблеми кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ не були предметом окремих 

наукових досліджень, їх розглядали лише в аспекті вивчення складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України. Разом із 

тим нами доведено відмінність між об’єктивними та суб’єктивними ознаками 

досліджуваного кримінального правопорушення й кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 1–3 ст. 382 КК України. 

Отже, методологія цього наукового дослідження не може бути зведена 

до якогось одного методу, оскільки вона не є простою сумою окремих 

методів, їх механічною єдністю. За своїм змістом це складна, динамічна, 

цілісна, субординована система способів, прийомів, принципів різних рівнів, 

сфери дії, спрямованості, евристичних можливостей, змістів, структур тощо. 

У зв’язку із цим методологічну основу наукового дослідження кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ становить єдність таких 

методів: діалектичного, логічного, формально-логічного, герменевтичного 

(методу тлумачення права), формально-юридичного (догматичного), 

системного, функціонального, історичного, порівняльного та статистичного. 

Їх застосування сприяло вирішенню поставлених наукових завдань. 
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1.2. Становлення та розвиток кримінально-правового забезпечення 

протидії невиконанню судових рішень 

 

Законодавство України на різних етапах своєї багатовікової історії 

містило досить велику кількість норм, що передбачали різні соціально-

правові аспекти кримінальної політики Української держави щодо вчинення 

кримінальних правопорушень проти правосуддя загалом та невиконання 

судового рішення зокрема. Разом із тим, важливо підкреслити, що Україна є 

єдиною країною в пострадянському просторі, яка на законодавчому рівні 

забезпечила кримінально-правовими засобами механізм виконання рішення 

ЄСПЛ. Тому в ході дослідження розвитку законодавства у вказаній сфері ми 

зосередимо увагу на особливостях історико-правового регулювання 

кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення, а також 

виокремимо специфіку такого регулювання в окремих країнах [243, с. 206]. 

Основним давньоруським джерелом права в літературі вважають 

Руську Правду. Виділяють зазвичай три її редакції: Коротку, що виникла не 

пізніше ніж 1054 р.; Велику, підготовлену не раніше від 1113 р.; Скорочену, 

яка виникла з Великої редакції в середині XV ст. Це джерело містить норми 

різного характеру, зокрема кримінально-правового. Однак дослідження цього 

правого акта вказує на те, що в ньому відсутні норми, які передбачали б 

відповідальність за невиконання судового рішення [244, с. 192]. 

Стаття 33 Короткої редакції Руської Правди лише здійснювала 

кримінально-правову охорону виключно права князя вершити суд щодо своїх 

слуг і дружинників, які не підлягали ще в той час общинному суду. Ця норма 

набула розвитку в ст. 78 Великої редакції Руської Правди про кримінальну 

відповідальність за спробу вершити суд «без княжа слова» не тільки щодо 

княжих слуг і дружинників, а й щодо смердів. Таким чином, було 

встановлено законодавчу заборону на втручання у виключне право князя 

здійснювати правосуддя стосовно певної категорії осіб [215, с. 93, 99]. 
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Починаючи з другої половини XIV ст., правове регулювання 

суспільних відносин на українських землях, у тому числі у сфері охорони 

встановленого порядку судочинства, визначалося польсько-литовським 

законодавством. Зокрема, у ст. 12 Судебника Великого Князя Казимира 

1468 р. було передбачено відповідальність осіб, які мали забезпечувати 

виконання покарання за відмову від виконання покарання щодо винної 

особи, або за самовільну заміну винесеного покарання, або за звільнення 

особи, засудженої до покарання [48, с. 48]. Таким чином, у Судебнику було 

констатовано, що особа, яка не виконала визначеного судом покарання, сама 

є злочинцем і заслуговує на покарання [17, с. 5]. 

У XVI – першій пол. XIX ст. на території України діяли Литовські 

статути – кодекси правових норм Великого князівства Литовського, які 

частково увібрали в себе положення Руської Правди, але вже більш 

диференційовано здійснювали регулювання суспільних відносин. Значну 

увагу в Литовських статутах було приділено захисту права власності в 

судовому порядку. Зокрема, у Литовському Статуті 1529 р. в розділі 6 «Про 

суд» було встановлено основні правила здійснення судочинства, зокрема 

визначено перелік осіб, які його здійснювали, строки розгляду справи, 

порядок надання показів, розміри судових зборів, права й обов’язки суду та 

сторін судового розгляду, однак не було передбачено відповідальності за 

невиконання судових рішень [226, с. 250–269]. У розділі 4 «Про суди і про 

суддів» Литовського статуту 1566 р. вже було приділено певну увагу 

відповідальності за посягання на встановлений порядок судочинства. Так, в 

артикулі 6 цієї глави встановлено відповідальність за побиття возного, який 

розносив судові повістки та приводив правопорушників до суду. Також цим 

артикулом було заборонено забирати у возного його документи [226, с. 371]. 

Подібні положення містив і третій Литовський статут 1588 р. Водночас у 

жодному з Литовських статутів 1529, 1566 та 1588 рр. не було передбачено 

норми про відповідальність за невиконання рішення суду. На думку 

Б. І. Богонюк, відсутність такого положення пояснюється тим, що рішення 
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суду виконувалися безпосередньо в суді, а тому не виникало необхідності 

передбачати кримінальну відповідальність за такі діяння [17, с. 5]. 

З другої половини XVII ст. велика частина українських земель 

перебувала під владою Московського царства. Одним із найбільш важливих 

правових актів, що регулював суспільні відносини у сфері здійснення 

судочинства в цей період, було Соборне уложення 1649 р., яке передбачало 

відповідальність за винесення завідомо неправдивого рішення суду (ст. 5 

Глави Х «Про суд») [221, с. 79]. 

У Російській імперії норми щодо здійснення правосуддя на сучасних 

українських землях містили «Права, за якими судиться малоросійський народ» 

1743 р. У цьому документі було встановлено кримінальну відповідальність за 

невиконання та за перешкоджання виконанню судових рішень, які мала 

виконувати спеціально уповноважена особа – возний. Зокрема, у п. 2–5 

артикулу 9 глави сьомої «Прав…» було встановлено покарання за посягання 

на возного та його помічників, зокрема за їх знеславлення та побиття (п. 2–3) 

і за вбивство (п. 4–5) при здійсненні ними своїх обов’язків щодо виконання 

судового рішення: «Кто би возного, посланного къ себе изъ какой канцеляріи 

или суда съ указом либо инструкціею, самъ или чрезъ слугъ и подданнихъ 

своихъ въ рожу ударилъ, за волоси рвалъ, побилъ, и людемъ при немъ 

отправленнимъ то жъ учинилъ, или укази и инструкцію отнявъ, подралъ, 

таковаго на строкъ крайнеположененний въ тоть же судъ сискать… Буди же 

би и то случилось, чтоб кто возного или кого отъ присутствующихъ въ 

смертъ убилъ…» [272, с. 105–107]. У п. 6 артикулу 9 було встановлено 

відповідальність возного або тих осіб, які були приставлені до нього указом і 

допомагали йому у виконанні рішень за влаштування сварки, побиття або 

вбивство осіб, до яких вони були послані для виконання судового рішення 

[272, с. 105–107]. 

У 1845 р. в Російській імперії було затверджене Уложення про покарання 

кримінальні й виправні, в якому вперше зустрічаються норми, подібні до тих, 

що містяться в ст. 382 КК України 2001 р. Так, у ст. 364, яка була розміщена в 
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розділі V «Про злочини і проступки проти державної і суспільної служби», було 

встановлено відповідальність за неприведення в належне виконання судових 

рішень, які набрали законної сили, а також за невчинення дій, потрібних для 

виконання рішення відповідно до встановлених розпоряджень: «Наказаниями… 

подвергаются виновные въ неприведеніи въ надлежащее исполненіе 

вошедшихъ вь законную силу судебныхъ решеній…» [272, с. 153]. У цьому ж 

Уложенні в ст. 291 розділу VI «Про злочини і проступки проти порядку 

управління» було встановлено відповідальність за опір виконанню судових 

ухвал або інших постанов і розпоряджень органів влади: «За сопротивленіе 

исполнению судебныхъ определеній или иныхъ постановленій и 

распоряженій властей… когда оно будетъ оказано не многими, а лишь двумя 

или тремя человеками, или даже и однимъ, но съ оружіем или съ 

употребленіемъ какого-либо съ его стороны насилія, виновный или виновные 

подвергаются… лишенія всехь прав состоянія и ссылке въ каторжную 

работу…» [272, с. 114]. 

У 1885 р. було затверджено нову редакцію Уложення про покарання 

кримінальні й виправні, у якій також було передбачено цілком аналогічні 

норми за невиконання або неналежне виконання судових рішень (ст. 335 

розділу V «Про злочини і проступки проти державної і суспільної служби») 

[233, с. 265] та за опір виконанню судових ухвал або інших постанов і 

розпоряджень органів влади (ст. 270 розділу IV «Про злочини і проступки 

проти порядку управління») [233, с. 219]. 

У Статуті про покарання, які накладаються мировими суддями 1864 р. 

було передбачено відповідальність за невиконання законних розпоряджень, 

вимог або постанов урядової або поліцейської влади, а також земських 

установ (ст. 29 Глави ІІ «Про проступки проти порядку управління»). Однак у 

п. 20–22 роз’яснень до ст. 29 було вказано, що невиконання судового рішення 

не може каратись за цією статтею [211, с. 94]. 

Окремі норми про відповідальність у сфері виконання судових рішень 

було передбачено в Кримінальному уложенні 1903 р. в Главі VII «Про 
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протидію правосуддю». Зокрема, у ст. 174–176 цієї глави було встановлено 

відповідальність за втечу з місць позбавлення волі, а в ст. 178 – 

відповідальність за порушення розпорядження суду про заборону виїзду з 

місця проживання або тимчасового перебування [215, с. 40–41]. 

Після революції 1917 р. створюється нове кримінальне законодавство, 

у тому числі окремого правового регулювання зазнає й відповідальність за 

вчинення злочинів проти правосуддя. Так, наприклад, Декретом 

Всеросійського центрального виконавчого комітету «Про табори примусових 

робіт» від 19 квітня 1919 р. до злочинних діянь було віднесено втечу 

засудженого з місця позбавлення волі. 

Перший КК РРФСР 1922 р. не містив окремої глави щодо злочинів 

проти правосуддя, оскільки такі норми було розміщено в різних розділах 

(«Про контрреволюційні злочини», «Про злочини проти порядку 

управління», «Порушення правил, що охороняють народне здоров’я, 

громадську безпеку і публічний порядок» тощо). 

КК РРФСР 1926 р. [166] також не містив спеціальної глави про злочини 

проти правосуддя. Окремі з діянь було розміщено здебільшого в главі ІІ 

«Злочини проти порядку управління» і главі ІІІ «Посадові (службові) 

злочини». 

У КК РРФСР 1960 р. вперше в історії національного кримінального 

права було виділено главу «Злочини проти правосуддя» (глава VIII). 

Аналогічні положення містив і КК УРСР, прийнятий на основі КК РРФСР 

28 грудня 1960 р. [109], у главі VIII, ст. 173–187. Ця глава КК УРСР включала 

злочини проти правосуддя як широкої категорії, що дозволило визначити в 

єдиному об’єкті кримінально-правової охорони діяльність судів, органів 

прокуратури, слідства, дізнання, виправно-трудових установ, організацій, 

обґрунтованого прийняття судового рішення та його виконання. Початкові 

редакції КК РРФСР та КК УРСР 1960 р. включали 15 статей відповідного 

розділу. Серед іншого це були злочини посадових осіб, які перешкоджають 

правильному відправленню правосуддя, і злочини інших суб’єктів. Така 
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логічна структура вперше визначеної системи злочинів проти правосуддя з 

відокремленням тих діянь, які пов’язані зі зловживанням або перевищенням 

посадових повноважень при здійсненні правосуддя з боку представників 

правосуддя, а також діянь інших осіб була покликана сприяти формуванню 

протягом наступних десятиліть нового уявлення про систему злочинів проти 

правосуддя на підставі суб’єкта кримінального правопорушення [36, с. 29–

41]. Разом з тим потрібно зазначити, що основною метою відокремлення 

такої відповідальності за відповідні злочини стала не стільки потреба захисту 

власне учасників судового розгляду, скільки захист осіб, стосовно яких 

здійснюється правосуддя. У первинних редакціях такої категорії складів 

злочинів як невиконання судового рішення передбачено не було. Лише 

внаслідок демократизації соціально-економічних відносин у 1989 р. Указом 

Президії ВР РСФРР до КК РСФРР 1960 р. (до КК УРСР – у 1990 р.) було 

внесено зміни, якими до вказаних кодексів введено статті (ст. 176-4 КК УРСР 

1960 р., ст. 188.2 КК РСФРР 1960 р.), які передбачали відповідальність за 

невиконання судового рішення. Зокрема, передбачалось, що умисне 

невиконання посадовою особою рішення, вироку, ухвали чи постанови суду 

чи перешкоджання їх виконанню каралось штрафом від двохсот до 

чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Таким чином, саме в цей 

час уперше було запроваджено відповідальність спеціальних суб’єктів – 

посадових осіб за умисне невиконання рішення, вироку, ухвали чи постанови 

суду або перешкоджання їх виконанню. 

Варто звернути увагу на те, що саме в цей період (у 1959 р.) на підставі 

Конвенції (розділ ІІ Конвенції) було засновано ЄСПЛ. Згідно зі ст. 19 

Конвенції, його засновано як контролюючий орган «для забезпечення 

додержання зобов’язань, прийнятих на себе Високими Договірними 

Сторонами» [91]. Виконання такого завдання було передбачено шляхом 

розгляду й вирішення конкретних справ, прийнятих ним до провадження на 

підставі індивідуальних скарг, які подаються фізичною особою, групою осіб, 
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неурядовою організацією або державою – членом Ради Європи, у випадку 

порушення Європейської конвенції іншою державою – членом Ради Європи.  

Щодо дії Конвенції і протоколів до неї через практику ЄСПЛ, то 

необхідно зазначити, що розробники Конвенції були переконані, що 

ефективність та забезпечення дії Конвенції буде залежати від тих правових 

механізмів, які забезпечуватимуть офіційну констатацію випадків порушення 

цієї Конвенції, а також конкретних наслідків правового та іншого характеру у 

випадках вчинення таких порушень. 

З юридичного погляду, у разі, якщо рішенням ЄСПЛ констатовано 

порушення вимог Конвенції, виконання такого рішення є обов’язковим для 

держави – відповідача у справі. Проте значення цих рішень простежується не 

тільки на національному рівні конкретної держави, щодо якої його 

постановлено, а впливає на кримінальне право та правозастосовну практику в 

цій сфері інших держав – учасниць Конвенції. 

ЄСПЛ не виступає як наглядова інстанція щодо рішень національних 

судових та інших правозастосовних органів, а також не має на меті 

коригування правотворчості держав – учасниць Конвенції. Разом з тим такі 

держави не мають права ігнорувати рішення ЄСПЛ. Їх реакція повинна 

полягати у виправленні правової ситуації, яка призвела до порушення прав і 

свобод людини, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї [237, 

с. 139]. 

Перше засідання ЄСПЛ відбулось 23-28 лютого 1959 р., а 14 листопада 

1960 р. було винесене перше рішення ЄСПЛ (справа «Lawless проти 

Ірландії»). Однак до 1998 р. ЄСПЛ не діяв на постійній основі й судовий 

механізм захисту прав людини, передбачений Конвенцією, включав три 

органи: Європейську комісію з прав людини (первісний розгляд скарг), 

Європейський суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи. Систему 

ЄСПЛ було кардинально реформовано 1 листопада 1998 р., зокрема 

ліквідовано Європейську комісію з прав людини, і ЄСПЛ почав діяти як 

єдиний судовий орган на постійній основі [78, с. 16–17]. 
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Вступивши до Ради Європи, Україна ратифікувала 17 липня 1997 р. 

Конвенцію [196]. Тим самим вона встановила, що, відповідно до ст. 46 

Конвенції, вона визнає без спеціальної угоди (іpso facto) юрисдикцію ЄСПЛ і 

зобов’язалася привести правозастосовчу практику у повну відповідність із 

зобов’язаннями, які випливають з участі в Конвенції і протоколах до неї. Це 

означало також те, що діяльність усіх вітчизняних органів державної влади, 

включаючи судові, їх рішення та застосовувані процедури, так само як і 

рішення відповідних органів, яким надано повноваження законотворчої 

діяльності, не повинні суперечити положенням Конвенції. 

1 вересня 2001 р. набрав чинності КК України [108], у якому, як і в 

КК УРСР 1960 р., окремою нормою визначено кримінальну відповідальність 

за невиконання судових рішень (ст. 382). Однак, на відміну від КК УРСР 

1960 р. (у редакції 1990 р.), зазначена стаття мала три частини, в яких було 

здійснено диференціацію кримінальної відповідальності за невиконання 

судового рішення. У ч. 3 вказаної статті вперше було передбачено норму, яка 

містила кримінальну відповідальність за умисне невиконання службовою 

особою рішення ЄСПЛ. У подальшому, у зв’язку з проведенням в Україні 

судової реформи та прийняттям Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів в Україні», до цієї статті було внесено зміни, спрямовані на посилення 

кримінальної відповідальності за вказаний злочин, зокрема в частині 

розширення кола суб’єктів невиконання судового рішення. 

Потреба в запровадженні КК України 2001 р. кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ, на думку М. В. Мазура та 

А. С. Беніцького, полягає не лише в необхідності виконання Україною взятих 

на себе міжнародних зобов’язань щодо виконання рішення ЄСПЛ, а, 

передусім, у тому, що процедура виконання рішення ЄСПЛ є відмінною від 

процедури виконання рішень судів загальної юрисдикції та не лише 

передбачає виплату справедливої сатисфакції, а й потребує вжиття 

додаткових заходів індивідуального (відновлення настільки, наскільки це 

можливо, попереднього юридичного стану, який Стягувач мав до 
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встановленого Судом порушення Конвенції (restitutio in integrum), та 

загального характеру (внесення змін до чинного законодавства та практики 

його застосування; зміна адміністративної практики; забезпечення юридичної 

експертизи законопроєктів тощо), що спрямовані на відновлення 

попереднього стану скаржника та забезпечення дотримання порушених норм 

[139]. 

На думку О. В. Константного, виконання рішень ЄСПЛ мають 

становити ідеологічно-правову (ціннісну) основу для здійснення правосуддя 

в Україні [92, с. 33–36]. 

Після запровадження кримінальної відповідальності за невиконання 

рішення ЄСПЛ Україною на законодавчому рівні закріплено порядок 

виконання рішень ЄСПЛ у Законах України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 

2006 р. № 3477-IV [188], «Про виконавче провадження» 2 червня 2016 р. 

№ 1404-VІІІ
 
[187], «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

від 5 червня 2012 р. № 4901-VI [189]. 

За словами заступника директора Національного бюро у справах 

дотримання Конвенції Міністерства юстиції України З. П. Бортновської, 

ратифікувавши Конвенцію, Україна визнала положення цього міжнародного 

договору частиною національного законодавства і, разом з цим, взяла на себе 

зобов’язання виконувати рішення Європейського суду з прав людини у 

кожній справі, стороною якої вона є. 

Зараз питання виконання рішень Європейського суду з прав людини 

набуває актуальності, оскільки щодо України вже винесено сім рішень, де 

констатовано порушення положень Конвенції. Це рішення у справах 

«Совтрансавто Холдинг проти України» (винесене 25 липня 2002 р., 

остаточне з 6 листопада 2002 р.), «Полторацький проти України» та 

«Кузнєцов проти України» (винесені 29 квітня 2003 р. і остаточні з цієї ж 

дати), а також «Хохліч проти України», «Данкевич проти України», 
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«Назаренко проти України» і «Алієв проти України» (винесені 29 квітня 

2003 р., остаточні з 29 липня 2003 р.) [23]. 

Загалом для більшості країн Європи виконання рішень ЄСПЛ 

переважно не потребує специфічного правового контролю за процедурою 

виконання таких рішень, оскільки для них виконання вимог Конвенції є, 

передусім, свідченням їх політичної й правової культури та спроможності 

захищати своїх громадян. Також доцільно зауважити, що ґрунтовне та 

послідовне правове регулювання процедур виконання рішень ЄСПЛ у 

західноєвропейських країнах зазвичай є недоцільним на практиці, зважаючи 

на досить високий рівень правової й політичної культури відповідних держав 

(наприклад, Німеччини та Австрії), які не тільки забезпечують мінімальні 

підстави для звернення до ЄСПЛ за захистом, а й безумовно виконують усі, 

хоча й не настільки численні, як проти України, рішення щодо їх громадян 

без застосування примусових юридичних механізмів і процедур. 

Тому створення та реалізація спеціальних законодавчих процедур для 

виконання рішень ЄСПЛ – незвичне явище в західноєвропейських країнах. 

У більшості країн такі рішення виконують на підставі нормативно-правових 

актів, що визначають загальні процедури виконання рішень національних 

судів за допомогою застосування аналогій чи загальноправових принципів 

[15, с. 83–89]. 

Разом з тим, потрібно зауважити, що наявність законодавчого 

регулювання виконання рішень ЄСПЛ в Україні, що передбачене в Законі 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини», з одного боку, викликає науковий інтерес та вкотре 

свідчить про прагнення України до євроінтеграції й реального забезпечення 

прав людини та основоположних свобод, а з іншого – є свідченням 

неможливості забезпечити реальний механізм реалізації норм національного 

права, вже не говорячи про міжнародні договори.  

Поряд з історичним аспектом розвитку кримінальної відповідальності 

за невиконання судових рішень в Україні, дослідження законодавства про 
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відповідальність за невиконання судового рішення в цілому, а також за 

невиконання рішення ЄСПЛ зокрема було б неповним без розгляду 

правового регулювання кримінальної відповідальності за невиконання 

судового рішення в зарубіжному кримінальному законодавстві. 

Розпад Радянського Союзу ознаменував собою не лише появу на карті 

світу нових незалежних держав, а й утворення правових просторів, у яких 

необхідно було з урахуванням нових економічних і політичних реалій 

проводити реформування кримінального законодавства республік, що 

входили до колишнього СРСР.  

У ст. 315 КК РФ «Невиконання вироку суду, рішення або іншого 

судового акту», що розміщена в главі 31 «Злочини проти правосуддя», 

передбачено відповідальність за злісне невиконання таких, що вступили в 

законну силу, вироку суду, рішення суду або іншого судового акта, або за 

перешкоджання їх виконанню [268]. Повністю аналогічну норму передбачено 

й у ст. 363 КК Республіки Таджикистан [265]. 

Як бачимо, відмінність цих норм від ст. 382 КК України полягає в 

тому, що вони містять вказівку на злісність невиконання. На нашу думку, 

наявність такої ознаки перешкоджає ефективній реалізації цієї норми, 

оскільки передбачає необхідність доводити сам процес злісного невиконання 

судового рішення чи перешкоджання його виконання, що, у свою чергу, 

ставить питання про можливість такого доведення у випадку, коли 

невиконання відбувається шляхом бездіяльності. На нашу думку, неможливо 

визначити злісність бездіяльності у вказаному аспекті. 

Також у ст. 315 КК Російської Федерації та ст. 363 Республіки 

Таджикистан передбачено чіткий перелік суб’єктів цього злочину: 

представник влади, державний службовець, службовець органу місцевого 

самоврядування, а також службовець державної чи муніципальної установи, 

комерційної чи іншої організації [268; 265], чого немає в ст. 382 КК України. 

Стаття 306 КК Азербайджанської Республіки [255] «Невиконання 

вироку, постанови суду або іншого судового акта» входить до складу 
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глави 32 «Злочини проти правосуддя». Об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 306.1 КК Азербайджанської Республіки, 

полягає в злісному невиконанні рішення, вироку, ухвали або постанови суду, 

що набрали законної сили, а також у перешкоджанні їх виконанню. Як 

бачимо, у цій частині статті законодавець, на відміну від назви цієї норми, 

вказує на невиконання рішення, вироку, ухвали або постанови суду, не 

згадуючи про інші судові акти. Суб’єкт цього злочину загальний, що значно 

розширює сферу правового регулювання відповідної норми. Частина друга 

цієї статті (ст. 306.2 КК Азербайджанської Республіки) містить кваліфікуючу 

ознаку «ті самі діяння, вчинені службовою особою», за якою до кримінальної 

відповідальності притягуються особи, які мають спеціальні ознаки посадової 

особи [255, с. 312]. 

Схожою до ст. 306 КК Азербайджанської Республіки є ст. 362 КК 

Республіки Казахстан «Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого 

судового акта», яка розміщена в главі 15 «Злочини проти правосуддя і 

порядку виконання покарань». З назви цієї глави ми бачимо, що 

законодавець в основу охорони суспільних відносин, на які посягає ця група 

кримінальних правопорушень, поклав нормальний режим діяльності органів, 

які здійснюють правосуддя, і порядок виконання покарань. Об’єктивна 

сторона, згідно із ч. 1 ст. 362 КК Республіки Казахстан, полягає в злісному 

невиконанні вироку суду, рішення суду або іншого судового акта, що 

набрали законної сили, а також у перешкоджанні їх виконанню. У ч. 2 ст. 362 

КК Республіки Казахстан передбачено відповідальність за такі самі дії, 

вчинені спеціальним суб’єктом: представником влади, державним 

службовцем, службовцям органу місцевого самоврядування, а також 

службовцям державної установи, комерційної або іншої організації [263].  

У ст. 338 КК Киргизької Республіки зазначено такі самі ознаки 

об’єктивної сторони невиконання судового рішення, як і в ч. 1 ст. 362 

Республіки Казахстан, але в ній ще додатково є вказівка на те, що рішення 

має бути злісно невиконане в «установлені строки» [258]. На умисне 
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невиконання рішення судової інстанції вказано й у ст. 320 КК Республіки 

Молдова. Однак у цій нормі відсутня вказівка на відповідальність за 

перешкоджання виконанню, але передбачено відповідальність за ухилення 

від виконання судового рішення (за термінологією ст. 320 КК Республіки 

Молдова, рішення судової інстанції). При цьому обов’язковою умовою 

притягнення до кримінальної відповідальності вказано на адміністративну 

преюдицію [261].  

Ст. 423 КК Республіки Білорусь «Невиконання вироку, рішення або 

іншого судового акту», яка розміщена в главі 34 «Злочини проти 

правосуддя», передбачає відповідальність за невиконання посадовою особою 

вироку, рішення або іншого судового акта, що набув законної сили, або в 

перешкоджанні їх виконанню [262]. Потрібно зазначити, що ця норма схожа 

на аналогічну норму українського кримінального законодавства, але 

суб’єктом цього злочину можуть виступати тільки посадові особи. При 

цьому в нормі не деталізовано, які саме. Подібним способом регламентовано 

кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення також у 

ст. 209 КК Республіки Туркменістан та в ст. 353 КК Республіки Вірменія, у 

яких передбачено відповідальність за невиконання посадовою особою таких, 

що набрали законної сили, вироку, рішення суду або іншого судового акта, 

або перешкоджання їх виконанню [266]. Разом із тим у вказаних статтях 

відсутня відома законодавству багатьох держав пострадянського простору 

ознака злісності при вчиненні цих кримінальних правопорушень. При цьому 

в ст. 423 КК Республіки Білорусь та ст. 209 КК Республіки Туркменістан 

відсутня вказівка на те, що ці злочини мають бути вчинені умисно. Відсутня 

така вказівка й у ст. 381 КК Грузії, яка також передбачає відповідальність за 

невиконання чи перешкоджання виконанню вироку або іншого судового 

рішення, що набрали законної сили [255]. При цьому суб’єкт невиконання 

судового рішення, відповідно до ст. 381 КК Грузії, може бути загальним 

(ч. 1) або спеціальним – посадова особа (ч. 2) [241, с. 80]. 
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Глава XVІ КК Республіки Узбекистан «Злочини проти правосуддя» 

містить ст. 232 «Невиконання судового рішення», об’єктивна сторона якої 

представлена як «умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, 

ухвали або постанови суду або судді або перешкоджання їх виконанню». Як 

предмет злочину, передбаченого ст. 232 КК Республіки Узбекистан, 

законодавець називає загальне поняття «судове рішення», вказане в 

найменуванні цієї кримінально-правової норми, що відповідає однойменній 

нормі у вітчизняному КК. Суб’єктом цього злочину є лише посадова особа. 

Суб’єктивна сторона характеризується лише умисною формою вини [267]. 

У главі ХХІІІ КК Латвійської Республіки «Злочинні діяння проти 

правосуддя» розміщена ст. 296 «Невиконання вироку або рішення суду», 

об’єктивна сторона якої сформульована так: «умисне невиконання або 

перешкоджання виконанню вироку або рішення суду». Предметом цього 

злочину, відповідно, є вирок або рішення суду, в об’єктивній стороні 

відсутня вказівка на обов’язковість набрання ними законної сили. Суб’єктом 

цього злочину може бути будь-яка особа за наявності загальних ознак, 

суб’єктивна сторона характеризується так само умисною формою вини [259]. 

У ст. 176 КК Естонської Республіки, що розміщена в главі ІХ «Злочини 

проти правосуддя», передбачено відповідальність за «невиконання вироку 

або рішення суду». Як предмет цього злочину виступають саме звернені до 

виконання вирок або рішення суду. Об’єктивна сторона злочину полягає в 

умисному невиконанні зверненого до виконання вироку або рішення суду за 

відсутності ознак злочинів, передбачених ст. 121 («Ухилення від сплати 

аліментів дітям»), ст. 122 («Ухилення від сплати аліментів батькам»), ст. 166
2
 

(«Порушення заборони на підприємництво або заборони працювати з певної 

спеціальності або займати певні посади»), ст. 176
1
 («Ухилення від відбування 

покарання у виді позбавлення волі»). Суб’єктом цього злочину може бути 

будь-яка особа за наявності загальних ознак, а суб’єктивна сторона знову ж 

таки характеризується умисною формою вини [270]. 
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Варто зауважити, що в ст. 176 КК Естонської Республіки не 

передбачено відповідальності за перешкоджання виконанню вироку або 

рішення суду. Водночас у диспозиції ч. 1 ст. 231 КК Литовської Республіки 

(глава XXXIV «Злочини і кримінальні проступки проти правосуддя») 

передбачено відповідальність за перешкоджання судовому приставу 

виконувати судове рішення, але не встановлено відповідальності за 

невиконання судового рішення в тому вигляді, як це зроблено в розглянутих 

КК пострадянських держав [260]. Як кваліфікуючу ознаку передбачено 

вчинення таких дій із застосуванням насильства або іншого примушування 

(ч. 2 ст. 231). 

На підставі розгляду норм КК 14 пострадянських держав, що 

стосуються відповідальності за невиконання судового рішення, можна 

підсумувати, що, попри очевидну схожість законодавчих формулювань, а 

також те, що всі вони містяться в розділах, які передбачають відповідальність 

за злочини проти правосуддя, у них все ж таки є й чимало відмінностей [237, 

с. 142]. 

Так, по-різному визначено предмет злочинного посягання. Переважно 

він деталізований – це вирок суду, рішення суду, постанова суду, ухвала суду 

або інший судовий акт. Але в ст. 381 КК Республіки Грузія, ст. 232 

КК Республіки Узбекистан та в ст. 296 КК Латвійської Республіки предмет 

посягання зведено лише до вироку або рішення суду. У ст. 320 

КК Республіки Молдова подано ще більш узагальнене визначення – рішення 

судової інстанції. При описі об’єктивної сторони вказано на невиконання або 

на перешкоджання виконанню судового рішення, і тільки в КК Естонської 

Республіки (ст. 176) об’єктивна сторона полягає лише в невиконанні 

судового рішення. У всіх розглянутих кодексах досліджуваний злочин має 

формальний склад та вважається закінченим з моменту невиконання 

судового рішення, яке набрало законної сили, або з моменту перешкоджання 

його виконанню. 
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Суб’єктивну сторону невиконання судового рішення в КК цих країн 

охарактеризовано по-різному: КК Азербайджанської Республіки (ст. 306), 

Киргизької Республіки (ст. 338), Республіки Казахстан (ст. 362), Республіки 

Таджикистан (ст. 363), Російської Федерації (ст. 315) вказують на злісність 

невиконання. У ст. 176 КК Естонської Республіки, ст. 296 КК Латвійської 

Республіки, ст. 320 КК Республіки Молдова, ст. 353 Республіки Вірменія та в 

ст. 232 КК Республіки Узбекистан відзначено умисність невиконання. 

Натомість ст. 423 КК Республіки Білорусь, ст. 231 КК Литовської Республіки, 

ст. 209 КК Республіки Туркменістан та ст. 381 КК Грузії не містять вказівок 

на ознаки, що характеризують суб’єктивну сторону невиконання судового 

рішення. Але варто зауважити, що й для цих складів кримінальних 

правопорушень також характерна умисна форма вини. 

Найбільші розбіжності спостерігаються при описі суб’єкта злочину: 

КК Республіки Білорусь (ст. 423), КК Республіки Вірменія (ст. 353) та 

КК Республіки Узбекистан (ст. 232) як такий називають посадову особу; 

КК Грузії (ст. 381), КК Російської Федерації (ст. 315) та КК Республіки 

Таджикистан (ст. 363) вказують на представника влади, чиновника 

державного органу, органу місцевого самоврядування або управління, а 

також на особу, яка здійснює керівні повноваження в підприємницькій чи 

іншій організації; КК Республіки Туркменістан (ст. 209) як суб’єкта злочину 

називає представника влади, державного службовця, а також службовця 

комерційної або іншої організації. У КК Латвійської Республіки (ст. 296), 

КК Литовської Республіки (ст. 231) та КК Киргизької Республіки (ст. 338) 

суб’єкт узагалі не визначений, а тому можна стверджувати, що він є 

загальним. 

Законодавці Азербайджанської Республіки, Республіки Казахстан та 

Республіки Молдова пішли шляхом встановлення відповідальності за злочин 

залежно від суб’єкта злочину (у ч. 1 ст. 306 КК Азербайджанської 

Республіки, ч. 1 ст. 362 КК Республіки Казахстан, ч. 1 ст. 320 КК Республіки 

Молдова суб’єкт – приватна особа; у ч. 2 ст. 306 КК Азербайджанської 
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Республіки, ч. 2 ст. 362 КК Республіки Казахстан, ч. 2 ст. 320 КК Республіки 

Молдова – посадова особа або представник влади, державний службовець, 

службовець органу місцевого самоврядування, а також службовець 

державної установи, комерційної або іншої організації). 

Принагідно зауважимо, що в жодному КК пострадянських держав не 

передбачено відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ. Ще однією 

відмінністю норм кримінального законодавства цих країн є назва відповідних 

норм, оскільки тільки за законодавством України визначено збірне поняття 

«судове рішення», яке включає в себе всю сукупність рішень та інших актів 

судів усіх інстанцій, що, у свою чергу, не потребує уточнення в диспозиції 

самої статті.  

Що стосується Модельного Кримінального кодексу 1996 р., то варто 

зауважити, що в ст. 339 цього правового акту «Невиконання судового 

рішення» передбачено відповідальність за невиконання публічним 

службовцем, а також службовцем комерційної або іншої організації вироку, 

рішення, ухвали або іншого судового постанови, що набрали законної сили, а 

також перешкоджання їх виконанню [156]. У цій статті привертає увагу 

більш повне порівняно з КК РРФСР 1960 р. формулювання щодо суб’єкта 

злочину – до нього включено також службовців комерційної або іншої 

організації. 

У кримінальних кодексах деяких європейських країн також існують 

норми, подібні до розглянутих. Разом із тим відсутні норми, присвячені 

кримінальній відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ. Так, у ст. 407 

КК Іспанії встановлено відповідальність посадових осіб або державних 

службовців, які присвоюють судові повноваження або перешкоджають 

виконанню рішення, виданого компетентним судовим органом [280, с. 221]. 

Разом із тим ця норма стосується лише невиконання чи перешкоджання 

виконанню судових рішень у кримінальних справах [256, с. 110].  

КК Федеративної Республіки Німеччина (далі – ФРН) хоч і не містить 

норми, що стосується кримінальної відповідальності за невиконання рішення 
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ЄСПЛ, однак у рішенні Федерального конституційного суду Німеччини від 

14 жовтня 2004 р. зазначено, що заявники можуть звертатися до нього з 

конституційними скаргами, посилаючись на порушення Конвенції або на 

невиконання рішення ЄСПЛ з боку органів публічної влади Німеччини [178, 

с. 80]. 

Відповідно до § 148 чинного КК Данії, за умисне або внаслідок грубої 

недбалості недотримання передбаченої законом процедури щодо розгляду 

або виконання певних юридичних актів підлягають відповідальності особи, 

наділені юрисдикцією чи владою вирішувати правові питання або до чиїх 

обов’язків входить застосування каральної функції держави [250]. 

КК Франції містить дві норми, за порушення яких, як випливає з їх 

змісту, можуть бути притягнуті до відповідальності приватні або будь-які 

інші особи. Це невиконання судового рішення про покарання у виді 

афішування обвинувального вироку, що полягає в знищенні, приховуванні 

або зриванні повністю або частково розклеєних афіш (ст. 434–439), а також 

будь-яке порушення заборони про покарання у виді заборони здійснювати 

будь-яку професійну або громадську діяльність [280]. 

КК Болгарії в розділі ІІІ «Злочини проти правосуддя» містить дві 

норми про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень. 

Наприклад, об’єктивна сторона ст. 293а КК Болгарії виглядає так: «Хто, 

будучи зобов’язаним виконати грошове зобов’язання перед кредитором 

відповідно до судового рішення, не виконає його протягом року з моменту 

набрання судовим рішенням законної сили, незважаючи на наявність у нього 

коштів або майна, карається позбавленням волі до трьох років». Що 

стосується перешкоджання судовим рішенням, то законодавець передбачив 

цей злочин у ст. 296 КК Болгарії, об’єктивна сторона якої представлена так: 

«Хто з метою перешкодити виконанню судового рішення або припинити 

його виконання знищить, зашкодить, приховає, продасть чи передасть річ, 

щодо якої винесено це судове рішення…» [271 с. 208–209]. 
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У ст. 313 Китайської Народної Республіки також передбачено 

відповідальність за відмову від виконання рішення, що винесене народним 

судом, якщо є можливість виконання цього рішення, за наявності обставин, 

що обтяжують покарання [257]. Суб’єкт цього складу кримінального 

правопорушення є загальним, а форма вини – умисна. 

У ст. 366 КК Сан-Марино передбачено відповідальність особи за 

невиконання чи ухилення від виконання рішень, прийнятих судом на захист 

малолітніх або інших недієздатних осіб [264]. 

Варто також зауважити, що законодавство низки держав (Польща, 

ФРН, Швеція, Швейцарія, Японія) не містить норм, які передбачають 

кримінальну відповідальність за вчинення діянь, аналогічних невиконанню 

судового рішення. У свою чергу, аналіз зарубіжного досвіду регулювання 

кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень дає підстави 

стверджувати, що норма про кримінальну відповідальність за невиконання 

рішення ЄСПЛ є тільки у вітчизняному КК 2001 р. 

Отже, дослідження історичних правових актів свідчить, що із часів 

Руської Правди практично на всіх подальших етапах розвитку нашої держави 

порядок здійснення правосуддя підлягав правовому регулюванню, а за його 

порушення було передбачено відповідальність. При цьому відповідальність 

за невиконання судового рішення було передбачено не завжди. Це можна 

пояснити тим, що досить часто виконання судового рішення покладалось на 

сам суд. Але з поступовим розвитком органів правосуддя, більш чітким 

визначенням порядку його здійснення виникла потреба в забезпеченні 

належного порядку виконання судових рішень. Першим правовим актом, у 

якому чітко можна визначити відповідальність за невиконання судових 

рішень, були «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. 

У процесі розвитку законодавства норми, які передбачали таку 

відповідальність, поступово розвивались і, зрештою, знайшли своє вираження в 

ст. 382 КК України 2001 р. Запровадження в КК України окремої норми, що 

передбачає відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК 
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України), можна пояснити необхідністю виконання Україною взятих на себе 

міжнародних зобов’язань, а також потребою в кримінально-правовій охороні 

належного порядку виконання рішення ЄСПЛ, що значно відрізняються від 

порядку виконання рішень судів загальної юрисдикції. 

Підсумовуючи результати вибіркового дослідження кримінального 

законодавства зарубіжних держав про відповідальність за невиконання 

судових рішень, доцільно акцентувати на безумовній близькості (зі своїми 

властивими кожній правової школі відмінностями) кримінального 

законодавства пострадянських країн з кримінальним законодавством 

України. Що ж до країн далекого зарубіжжя, то в кримінальних кодексах 

низки європейських країн також є норми, подібні до вітчизняної. При цьому 

норма про кримінальну відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ у 

кримінальному законодавстві інших держав відсутня. 

 

 

1.3. Підстави та принципи криміналізації невиконання рішення 

Європейського суду з прав людини в Україні 

 

 

Кримінально-правова заборона породжується об’єктивними потребами 

суспільства в охороні певних відносин. Окремі прогалини в правовому 

регулюванні можуть призвести до двох небажаних діаметрально 

протилежних наслідків: відсутності належних заходів кримінально-правової 

охорони окремих видів відносин, а також надмірності таких заборон. 

Недопущення зазначених негативних явищ здійснюється лише за 

допомогою адекватного відображення в кримінальних законах соціальної 

дійсності, що можливе виключно у випадку, якщо в процесі криміналізації 

будуть враховані об’єктивні знання, що визначають обґрунтованість 

кримінально-правової заборони [238, c. 309]. 
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Результатом криміналізації є сукупність норм кримінального права, які 

передбачають перелік кримінальних правопорушень та порання за їх 

вчинення, а також підстави й умови притягнення осіб до кримінальної 

відповідальності, звільнення від неї за визначені злочини [173, c. 197].  

На основі наукової позиції, запропонованої В. М. Кудрявцевим, 

П. С. Дагелем, Г. О. Злобін та іншими авторами в праці «Основания 

уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация» 

(1982 р.), та враховуючи теоретичні узагальнення Д. О. Балобанової, що 

стосуються теорії криміналізації діяння, розглянемо дві групи чинників, що 

впливають на криміналізацію невиконання рішення ЄСПЛ [173, c. 197; 7, 

с. 15]. 

Перша група – це підстави кримінально-правової заборони, які 

слугують об’єктивними передумовами її встановлення: суспільна небезпека; 

типовість і достатня поширеність діяння; динаміка суспільно небезпечних 

діянь з урахуванням причин та умов, що їх породжують; необхідність впливу 

кримінально-правовими заходами; співвідношення позитивних і негативних 

наслідків криміналізації. 

Друга група – це принципи криміналізації, тобто певні обмеження 

встановлення кримінальної караності діяння, пов’язані з особливостями 

законодавчої техніки, вимогами внутрішнього порядку. Їх поділяють на: 

– системно-правові принципи (відповідність норми права загальним 

принципам системи права): 1) конституційна адекватність криміналізації; 

2) процесуальна можливість здійснення переслідування;  

– принципи, які стосуються законодавчої техніки: 1) відсутність 

прогалин у законі; 2) визначеність і єдність термінології; 3) ненадмірність 

заборони. 

Під суспільною небезпекою розуміють об’єктивну властивість діяння, 

яка визначається тією шкодою, якої воно заподіює або може заподіяти 

суспільству [97, с. 69]. На думку П. А. Фєфєлова, для віднесення 

законодавцем тих чи інших діянь до злочинних, вирішальною є їх суспільна 



47 

небезпека [275, с. 101]. Для того, щоб криміналізувати діяння, необхідно 

визначити, що ступінь його суспільної небезпеки настільки великий, що його 

не можна розглядати як проступок, і воно повинно тягнути за собою 

застосування кримінально-правових заходів [97, с. 70]. 

Наведене правило є цілком прийнятним для визначення суспільної 

небезпеки невиконання рішення ЄСПЛ. Як наголошують В. І. Борисов та 

О. О. Пащенко, у кримінальному законі суспільна небезпека визначається 

ознаками кримінального правопорушення, які входять до системи складу 

кримінального правопорушення, а її основними рисами є характер і ступінь
 

[21, с. 184]. Під характером суспільної небезпеки розуміють її якісну 

властивість (визначається важливістю, значущістю тих суспільних відносин, 

на які посягає злочин), а під ступенем – кількісну характеристику (залежить 

від розміру заподіяної шкоди, вини, способу, мотиву тощо) [180, с. 41]. 

Щодо суспільної небезпеки невиконання рішення ЄСПЛ, насамперед, 

потрібно зважати на передумови створення та значення ЄСПЛ, його правову 

природу та компетенцію, а також на те, що характер прийнятих ним рішень є 

важливою гарантією забезпечення прав та свобод людини й громадянина в 

нашій державі. Це свідчить про важливість та цінність таких суспільних 

відносин, які виникають у зв’язку з діяльністю ЄСПЛ та пов’язані з 

виконанням нашою державою його рішень [239, c. 199]. 

Потрібно зважати на особливу сферу, у якій реалізується виконання 

рішення ЄСПЛ, – відправлення правосуддя, виконання судових рішень. 

Особливість тут полягає в тому, що ця сфера є одним з напрямів реалізації 

державної влади, у якому спостерігається висока концентрація нормативно-

правового матеріалу, що регламентує порядок здійснення правосуддя, – норм 

Конституції України, галузевого процесуального законодавства, а також, що 

особливо важливо, міжнародних актів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Також потрібно зауважити на особливий статус рішень ЄСПЛ в 

Україні, що полягає, насамперед, в особливому порядку їх виконання, 
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оскільки відсутня вимога видачі виконавчого листа, а також встановлено 

граничні строки щодо його виконання й наслідки порушення цих строків. Це 

можна пояснити тим, що, безперечно, Україна має заінтересованість у 

виконанні таких рішень з метою підтримання відповідного чинного статусу 

серед інших держав – членів Ради Європи та підтверджує своє прагнення 

мати таку систему правових засобів захисту прав людини, яка б відповідала 

провідним стандартам міжнародного права у цій сфері. 

Зобов’язання держав щодо виконання рішень ЄСПЛ підсумовано 

Великою палатою ЄСПЛ у рішенні в справі «Скоццарі і Дж’юнта проти 

Італії» (Scozzari and Giunta v. Italy), в якому вказано, що судове рішення, в 

якому ЄСПЛ знайшов порушення, покладає на державу-відповідача правовий 

обов’язок не просто виплатити відповідним особам суми справедливої 

сатисфакції, а й спланувати під керівництвом Комітету міністрів 

запровадження у внутрішньодержавному правовому полі загальних та/або, 

якщо це необхідно, конкретних заходів, спрямованих на усунення порушень, 

виявлених Судом, і на якомога повніше відшкодування наслідків цих 

порушень [209]. 

Виконання рішень Європейського суду передбачене у ст. 46 Конвенції. 

Це положення створює специфічні правові зобов’язання для держави-

відповідача. Першим основним обов’язком є виплата сум, визначених 

Європейським судом як справедливе відшкодування заявникові. Відповідно 

до ст. 41 Конвенції, Європейський суд може зобов’язати державу 

відшкодувати заявнику матеріальну та моральну шкоду, а також судові 

витрати. Виплата цих сум є обов’язком, чітко визначеним у рішенні Суду 

[31].  

Виплата повинна бути здійснена в кожній справі протягом трьох 

місяців з дня набуття цим рішенням статусу остаточного. При цьому рішення 

набуває такого статусу через три місяці з дня винесення Європейським судом 

з прав людини, якщо сторони не звернулися з клопотанням про перегляд 

рішення Великою палатою Суду відповідно до ст. 43 Конвенції, або в день 
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відхилення такого клопотання палатою з п’яти суддів чи, якщо клопотання 

було задоволене, в день винесення рішення щодо суті Великою палатою (але 

в такому разі йдеться про набуття чинності вже рішенням Великої палати). 

Сторони також можуть повідомити Суд про відсутність наміру клопотати 

про перегляд рішення Великою палатою, тоді рішення набуде чинності в 

день надходження останнього повідомлення про відмову[31]. 

У випадку невиплати коштів за рішенням Суду протягом трьох місяців 

з дня набуття ним статусу остаточного на суму, вказану в рішенні, 

нараховується пеня. З 2002 р. Європейський суд з прав людини визначає 

суми справедливої сатисфакції в євро і встановлює пеню, розмір якої 

прив’язується до річної позичкової ставки Європейського центрального 

банку [23]. 

Як зауважує М. Чугуївська, будь-яке рішення (навіть ЄСПЛ), винесене 

на користь заявника, не має практичного значення, якщо відсутній реальний 

механізм його виконання [286]. У зв’язку із цим необхідно погодитись із 

думкою С. Мірошниченка, що більш справедливим було б твердження про 

ефективність діяльності не судової, а державно-управлінської системи. Адже 

якщо органи державної влади, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та Законом України, то для суду такі межі і спосіб 

визначено у ст. 124 і 127 Конституції України – вершити правосуддя. 

Мірилом його ефективності є справедливість та доступність судового 

процесу, помножені на законність постановлених рішень. Стосовно ж власне 

виконання судового рішення, то це прерогатива державних органів іншої 

(виконавчої) гілки влади – державної виконавчої служби [154, с. 50–55]. 

Тому суспільні відносини, що пов’язані зі здійсненням ЄСПЛ 

судочинства та виконанням його рішень є такими, що мають надзвичайно 

важливе значення для утвердження України як правової держави, а тому 

потребують посиленого захисту, у тому числі за допомогою норм 

кримінального закону. Важлива обставина полягає в тому, що, згідно з 
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рішенням ЄСПЛ, перед громадянами за порушення їх прав відповідає 

держава – за свою неспроможність забезпечити гарантовані права (свободи), 

тобто власне за бездіяльність чи протизаконну діяльність утворених нею 

органів та їх посадових осіб. 

Говорячи про кількісну характеристику суспільної небезпеки 

невиконання рішення ЄСПЛ (ступінь суспільної небезпеки), доцільно 

першочергово вказати на тяжкість та незворотність наслідків такого діяння.  

Як зазначає О. І. Коробеєв, криміналізації підлягають тільки ті діяння, 

які спричиняють або можуть спричинити достатню матеріальну або 

моральну шкоду суспільству [97, c. 81]. Потрібно враховувати, що в разі, 

коли фізична чи юридична особа звертається до ЄСПЛ, це означає, що вона 

не змогла знайти належного захисту в правовій системі України. Тому 

шкода, спричинена їм невиконанням рішення ЄСПЛ, значно підвищується, а 

разом з тим і стає більш гострим питання про притягнення до 

відповідальності тих осіб, що винні в невиконанні такого рішення ЄСПЛ. 

Вагомий вплив на національне законодавство здійснюється за 

допомогою справедливої сатисфакції, а саме обов’язку відшкодування 

заявникові завданої матеріальної та моральної шкоди, яка накладається 

ЄСПЛ на державу – відповідача у випадку визнання факту порушення права 

заявника. Виконання рішення ЄСПЛ та виплата заявникові сатисфакції 

змушує державу-відповідача скорегувати національне законодавство або 

судову практику, особливо у випадках типового порушення Конвенції, що 

може призвести до виплати сатисфакції всім потерпілим від такого 

порушення [242, с. 128]. 

Як правило, матеріальна компенсація, як це передбачено у ст. 41 

Конвенції, присуджується у «випадках необхідності». Так, у 40 рішеннях 

ЄСПЛ щодо України, постановлених у 2014 р., в яких було констатовано 

порушення Україною положень Конвенції, заявники вимагали компенсацію 

на загальну суму близько 870 737 232,19 євро. Після розгляду справ ЄСПЛ 

було зобов’язано Україну сплатити близько 46 738 812,53 євро. При цьому на 
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виконання рішень ЄСПЛ у 2014 р. з державного бюджету України було 

сплачено 169 817 700 тис. грн [276]. Цієї суми явно недостатньо для 

забезпечення всіх необхідних виплат. Наприклад, лише в рішенні 

«Агрокомплекс проти України» ЄСПЛ зобов’язав Україну сплатити 

скаржнику понад 27 000 000 євро відшкодування моральної та матеріальної 

шкоди і 30 000 євро компенсації судових та інших витрат. І це рішення досі 

не виконане [204]. 

ЄСПЛ у своїх рішеннях вказує, що визнання порушення Конвенції саме 

по собі є справедливою та достатньою компенсацією. Усе це свідчить про те, 

що санкція у виді компенсації не є основним заходом впливу на державу-

відповідача. ЄСПЛ встановлює факт порушення державою Конвенції, щоб 

надалі вона усунула причини такого порушення. І в цьому полягає головна 

мета виконання рішень ЄСПЛ.  

Отже, невиконання рішення ЄСПЛ, особливо в частині виплати 

справедливого відшкодування (компенсації), призводить за заподіяння 

матеріальної шкоди заявникам, адже вони не отримують присуджених їм 

ЄСПЛ коштів. 

До суб’єктивних ознак, що впливають на ступінь суспільної небезпеки 

невиконання рішення ЄСПЛ, потрібно віднести те, що суб’єкт такого 

кримінального правопорушення є спеціальним – службова особа, а також те, 

що для цього складу кримінального правопорушення характерна виключно 

умисна форма вини. 

Наступною підставою криміналізації виділимо відносну поширеність 

діяння та його динаміку. Вона полягає в тому, що кримінальне право регулює 

форму реакції суспільства й держави на такі суспільно небезпечні вчинки 

індивідів, які є реально можливими та є проявами деяких загальних 

закономірностей і тенденцій, не є випадковими та можуть повторюватись [173, 

с. 218]. З метою дослідження цієї підстави проаналізуємо певні показники у 

сфері судочинства ЄСПЛ та у сфері виконання його рішень в Україні. 
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Більшу частину – 57% – від усіх скарг ЄСПЛ забезпечують чотири 

держави: Туреччина, Росія, Румунія та Україна [294, с. 61]. 

Звіти ЄСПЛ свідчать про постійне збільшення кількості скарг, що 

надходять до розгляду з України. Ця кількість є чи не найбільшою серед усіх 

країн – членів Ради Європи. Загалом протягом 1997–2014 рр. до ЄСПЛ 

надійшло 66 690 скарг проти України. Лише протягом 2014 р. було подано 

14 198 скарг проти України. Для порівняння: у 2011 р. до ЄСПЛ було подано 

4614 скарг проти України, в 2012 р. – 7791, а в 2013 р. – 13 132 скарги [314]. 

Станом на 1 січня 2015 р. Україна вийшла на перше місце за кількістю скарг, 

які перебувають на розгляді в ЄСПЛ, – 13 650 (19,5% від усіх скарг, які 

перебувають на розгляді), випередивши Італію (10 870 скарг) та Російську 

Федерацію (9990 скарг), хоча в 2013 р. Україна перебувала лише на 

четвертому місці за цим показником [314]. Станом на 31 грудня 2015 р. на 

розгляді в ЄСПЛ перебувало 13 850 скарг проти України (21,4% від загальної 

кількості [297], а станом на 31 грудня 2016 р. – 18 131 скарга, подана проти 

України, що становить 22,8% від усієї їх кількості. При цьому Україна 

залишалася на першому місці за кількістю скарг, які перебувають на розгляді 

в ЄСПЛ [298]. 

Так, у 2014 р. ЄСПЛ із поданих 14 193 скарг проти України 12 731 

визнано неприйнятними [294]. Крім того, далеко не по кожній скарзі 

постановляється рішення. Ще меншою є кількість скарг, щодо яких 

приймається рішення про порушення Україною положень Конвенції [316]. 

Так, протягом 1997–2011 рр. було постановлено 822 рішення проти України, 

за змістом яких Україною було порушено не менше від однієї норми 

Конвенції [315]. У 2012 р. ЄСПЛ було ухвалено 171 рішення у справах проти 

України. З них 70 рішень, в яких констатовано порушення Україною норм 

Конвенції [299]. У 2013 р. ЄСПЛ було ухвалено 151 рішення у справах проти 

України. З них 69 рішень, в яких констатовано порушення Конвенції [300]. В 

2014 р. ЄСПЛ було ухвалено 92 рішеня у справах проти України. З них у 

40 рішень про порушення Україною положень Конвенції [301]. В 2015 р. 
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ЄСПЛ ухвалено 83 рішення у справах проти України. З них 51 рішення про 

порушення Україною положень Конвенції [302]. У 2016 р. ЄСПЛ ухвалено 

172 рішеня у справах проти України. З них 73 рішення про порушення 

Україною Конвенції [303]. У 2017 р. ЄСПЛ було ухвалено 170 рішень у 

справах проти України. З них 87 рішень про порушення Україною Конвенції 

[304]. У 2018 р. ЄСПЛ розглянуто 95 скарг та постановлено 91 рішення про 

порушення Україною Конвенції [305]. У 2019 р. ЄСПЛ було ухвалено 

109 рішень у справах проти України. З них у 63 рішеннях Європейський суд 

констатував порушення положень Конвенції та присудив заявникам виплату 

відшкодування [306]. 

Таким чином, загалом за період 1997–2020 рр. ЄСПЛ постановлено 

більше ніж півтори тисячі рішень проти України, за змістом яких Україною 

було порушено не менше від однієї норми Конвенції. 

На сьогодні ситуація мало в чому змінилася. Так, за даними звітів 

ЄСПЛ, Україна входить до трійки лідерів за кількістю звернень до ЄСПЛ.  

Так, у 2019–2020 рр. частіше, ніж громадяни нашої країни, до 

Європейського суду з прав людини зверталися зі скаргами громадяни 

Туреччини та Російської Федерації. 

За 2019 р. до ЄСПЛ проти України подано 8850 скарг, що становить 

14,8% від загальної їх кількості (Додаток А). 

Як було зазначено вище, за даними звітів ЄСПЛ у 2019 р. проти 

України прийнято 109 рішень. Найбільше рішень стосуються порушень права 

на свободу і безпеку (54), нелюдського або принизливого поводження (40) та 

права на ефективний захист (38). За аналогічними порушеннями лідирує 

Російська Федерація, яка посідає перше місце за загальною кількістю рішень 

проти неї. На другому місці залишається Туреччина, проти якої минулого 

року було прийнято 113 таких рішень [306]. 

Проаналізовані статистичні дані Європейського суду з прав людини 

показують, що проти деяких європейських країн, таких як Чехія та Швеція, 

не враховуючи Андору, Ліхтенштейн, Люксембург та Монако, які мають 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_annual_2019_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_annual_2019_ENG.pdf
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незначну територію та кількість населення, немає жодного звернення до 

ЄСПЛ. 

Наприклад, щодо Польщі, незважаючи на той факт, що остання має 

приблизно однакову з Україною кількість населення, в 2019 р. було прийнято 

лише 12 рішень з 1250 звернень. 

У 2020 р. ситуація залишається незмінною. Станом на 31 листопада 

2020 р. до ЄСПЛ проти України подано 10 250 скарг, що становить 16,7% від 

загальної їх кількості, що майже на 2% перевищує їх кількість порівняно з 

2019 р. (Додаток А, рис. А.2). 

Основними проблемами, які призвели до констатації Європейським 

судом порушень Україною положень Конвенції з однієї сторони залишилися: 

надмірна тривалість проваджень у цивільних і кримінальних справах; 

жорстоке поводження з особами, які перебувають під контролем держави 

(у місяцях досудового тримання під вартою або в місцях виконання 

покарань); неефективність розслідування правоохоронними органами скарг 

на жорстоке поводження представників державних органів, зокрема у місцях 

попереднього ув’язнення або в установах виконання покарань; неналежні 

матеріально-побутові умови тримання осіб, які перебувають у місцях 

попереднього ув’язнення або в установах виконання покарань, та під час 

перевезень, а також ненадання таким особам належної медичної допомоги 

[306, с. 4]. 

За справедливим висновком О. О. Шкути, викладеним у дисертації 

«Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-виконавчої 

системи України», аналіз рішень ЄСПЛ дає підстави для висновку, що як 

нелюдське й таке, котре принижує гідність, поводження і покарання, 

зазначена судова інстанція розцінює такі обставини: перенаселеність камер, 

неналежні санітарно-гігієнічні та побутові умови, у тому числі стан одягу й 

постільних речей, наявність комах і гризунів, антисанітарію, ненадання або 

неналежне надання медичної допомоги тощо [294, с. 62].  
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До інших порушень Україною положень Конвенції ЄСПЛ відносить 

відсутність передбаченого законодавством ефективного засобу юридичного 

захисту у зв’язку зі скаргами на ненадання належної медичної допомоги, 

неналежні умови тримання під вартою, надмірну тривалість проваджень; 

недоліки законодавства та адміністративної практики державних органів, які 

призводять до тримання особи під вартою без належної законної підстави; 

недоліки законодавства та судової практики, що унеможливлюють 

реалізацію заявниками свого права на відшкодування шкоди за незаконне 

застосування до них запобіжного заходу у виді тримання під вартою; 

недоліки судової практики, що призводять до порушення права особи на 

справедливий судовий розгляд; недоліки судової практики, що призводять до 

порушення права особи на свободу вираження поглядів та права на мирні 

зібрання; недоліки законодавства та судової практики, які призводять до 

незаконного втручання у право на мирне володіння майном; надмірно 

тривале застосування запобіжного заходу у виді підписки про невиїзд, яка 

була передбачена Кримінально-процесуальним кодексом України на момент 

обрання запобіжного заходу; недоліки законодавства та судової практики, 

внаслідок чого непропорційність стягнення вчиненому правопорушенню 

призвела до порушення справедливого балансу між загальним суспільним 

інтересом та захистом права власності приватних осіб; відсутність 

закріпленого в законодавстві права засуджених до довічного позбавлення 

волі осіб на пом’якшення покарання або звільнення від його відбування; 

бездіяльність державного органу влади, яка призвела до порушення права 

релігійної громади сповідувати свою релігію; недоліки законодавства і 

тлумачення його судами, а також непередбачуваність та відсутність 

узгодженості в політиці національних органів влади, які призвели до вжиття 

державою таких заходів, що спричинили незаконне втручання держави в 

право власності приватних осіб [306, с. 4–5].  

Усього впродовж 1959–2019 рр. проти України прийнято 1413 рішень. 

З них 572 стосуються права на справедливий суд, 429 – тривалості 
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проваджень, 379 – права на свободу і безпеку і 358 – захисту власності 

(Додаток Б) [224]. 

Проаналізована статистична звітність ЄСПЛ дає підстави для висновку, 

що задоволенню підлягають 1–2% поданих скарг, решта, як правило, 

визнається неприйнятними до розгляду. Більшість скарг є клоновими, тобто 

вони є систематичними та повторюваними щодо порушення одного й того 

самого права, передбаченого Конвенцією. 

Згідно із щорічними звітами про результати діяльності Урядового 

уповноваженого у справах ЄСПЛ, основними проблемами, які призводять до 

констатації ЄСПЛ такої великої кількості порушень Україною Конвенції, є: 

а) невиконання або тривале невиконання рішень національних судів; 

б) тривале провадження досудового слідства у кримінальних справах та 

тривалий розгляд справ судами; в) жорстоке поводження з особами, які 

перебувають у місцях досудового тримання під вартою або в установах 

виконання покарань, неналежні матеріальні побутові умови їх тримання 

ненадання їм адекватної медичної допомоги; г) недоліки законодавства та 

судової практики, які призводять до порушення права особи на справедливий 

судовий розгляд; д) недоліки законодавства та судової практики, які 

призводять до тримання особи від вартою без належної законної підстави 

[298]. 

На думку А. В. Яковенка, досить часто неможливість виконання в 

Україні судових рішень є похідною, вторинною проблемою, наслідком 

незбалансованого законодавства. Він також вказує на такої основні 

проблеми, які перешкоджають належному виконанню Україною рішень 

ЄСПЛ: непередбачення в державному бюджеті коштів для виплат, бюджетне 

фінансування яких гарантоване законодавством; встановлення 

законодавчими актами мораторіїв на примусову реалізацію майна, що 

унеможливлює виконання судових рішень, або ж зупинення виконавчих 

проваджень щодо певних категорій підприємств [311, с. 139]. 
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Варто зазначити, що із часу набуття чинності для України Конвенції, 

тобто з 11 вересня 1997 р., до кінця 2019 р. (22 роки) Комітет міністрів Ради 

Європи (далі – КМ РЄ) було припинено нагляд за виконанням 970 рішень 

Європейського суду у справах проти України. За результатами розгляду 

інформації, наданої Урядом України, за 2019 р. 12 резолюціями КМ РЄ 

припинено нагляд за виконанням 443 рішень Європейського суду [286]. Це 

свідчить про те, що чимало рішень ЄСПЛ є не виконаними Україною. На 

надзвичайно тривожні затримки у виконанні рішень ЄСПЛ в Україні вказує й 

Парламентська Асамблея Ради Європи в Резолюції 1787 (2011) «Виконання 

рішень Європейського Суду з прав людини» [201, с. 11–12]. 

З метою вдосконалення законодавства держав – членів Ради Європи, 

яке здатне забезпечити належні гарантії захисту прав і свобод людини, у 

результаті чого звернення до ЄСПЛ не було б необхідним, або ж принаймні 

не настільки поширеним, ЄСПЛ з 2005 р. приймає так звані пілотні рішення. 

Необхідність у запровадженні інституту «пілотних рішень» також пов’язана з 

наявністю системних або структурних дисфункцій національних правових 

систем держав – учасниць Конвенції [236, c. 53]. 

Сенс таких рішень полягає в здатності та спрямованості на суттєве 

стимулювання держав – членів Ради Європи забезпечувати належний рівень 

захисту прав і свобод індивідів, що перебувають під їхньою юрисдикцією. 

Ідеться про ухвалення рішень, здатних привернути увагу держав до 

системних проблем національного законодавства, що стають основною 

причиною подання великого масиву однотипних скарг [49]. 

Необхідно зазначити, що поняття пілотного рішення не розкривається в 

Конвенції та протоколах до неї. Але в першому «пілотному рішенні» у справі 

«Броніовські проти Польщі» від 28 квітня 2005 р. [203] ЄСПЛ сформулював 

його загальні ознаки, що набули розвитку в подальших «пілотних рішеннях», 

яких на цей момент є близько 15, два з яких є рішеннями проти України. 

Значний науковий інтерес у межах нашого дослідження становить 

«пілотне рішення» проти України у справі «Юрій Миколайович Іванов проти 
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України» від 15 жовтня 2009 р. [202], у якому звертається увага на дві стійкі 

системні проблеми щодо порушення прав і свобод людини в Україні, які 

спричиняють подання до ЄСПЛ значної кількості скарг. По-перше, це 

тривале невиконання внутрішньодержавних рішень (п. 1 ст. 6 Конвенції), по-

друге, відсутність ефективних засобів правового захисту (ст. 13 Конвенції). 

Такі проблеми є актуальними, незважаючи навіть на рішення Суду із 

чіткими вимогами до Уряду України вживати необхідних заходів для 

вирішення таких питань. 

Ці проблеми лежать в основі найбільш частих порушень Конвенції, що 

систематично поставали перед ЄСПЛ з 2004 р. у більше ніж 300 справах 

проти України. При цьому на момент винесення рішення у вказаній справі в 

провадженні ЄСПЛ перебувало близько 1400 аналогічних скарг на 

невиконання рішень національних судів. Відповідно винесення «чергового» 

рішення проти України особливо не могло б вирішити масштабних проблем. 

Тому ЄСПЛ наголосив, що потрібно невідкладно запровадити конкретні 

реформи в законодавстві та адміністративній практиці України для 

приведення їх у відповідність до висновків ЄСПЛ у цьому рішенні та до 

вимог ст. 46 Конвенції (п. 92 Рішення)[206]. 

Практика більшості європейських країн засвідчує, що покращення 

ситуації із систематичним невиконанням судових рішень у державі можливе 

лише в разі більш ефективної роботи державної виконавчої системи. Тоді 

громадяни матимуть якнайменше підстав звертатися за захистом своїх 

інтересів до ЄСПЛ і, відповідно, меншою буде кількість рішень ЄСПЛ, які 

необхідно виконувати. 

11 березня 2014 р. ЄСПЛ було ухвалено рішення про призупинення 

протягом шести місяців розгляду справ проти України у сфері невиконання 

рішень національних судів, які є схожими до справи Юрія Миколайовича 

Іванова [64]. Такий захід є резонансним щодо країни, яка не виконує рішення 

як національних судів, так і ЄСПЛ, і також він пов’язаний з економічною 
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кризою України, що стала результатом подій протягом листопада 2013 р. – 

березня 2014 р. та військового втручання, яке слідувало за цим.  

Враховуючи, що кількість скарг до ЄСПЛ проти України, а також 

кількість винесених ЄСПЛ рішень є досить великою, при цьому багато з 

винесених рішень є невиконаними (більше ніж 90%), можна зробити 

висновок про необхідність кримінально-правової охорони забезпечення 

порядку належного виконання рішень ЄСПЛ в Україні [239, c. 200]. 

Наступною підставою криміналізації є необхідність впливу на діяння 

кримінально-правовими заходами. 

Загалом, говорячи про правопорядок у країні, не можна перебільшити 

важливість завершальної стадії судового процесу – виконання судового 

рішення, оскільки забезпечити реальний захист порушеного права і 

відновити його обсяг можна тільки у випадку, коли судове рішення 

виконується належним чином або в добровільному, або в примусовому 

порядку. Разом із тим, у випадку, коли судове рішення не буде виконуватись, 

можливим є звернення до ЄСПЛ за захистом від такого невиконання, 

оскільки метою такого звернення є не лише формальний судовий процес, а 

реальний захист порушеного чи оспореного права шляхом його відновлення 

чи забезпечення. 

Як показує практика, рішення ЄСПЛ змушують не тільки державу-

відповідача, а й інші держави Ради Європи вживати заходів щодо 

коригування або зміни відповідних кримінально-правових норм. У деяких 

випадках сам факт визнання скарги прийнятною і прийняття її до розгляду 

ЄСПЛ змушує країну, до якої пред’являлася скарга, внести зміни до чинного 

кримінального законодавства, до системи управління або правозастосовчої 

практики судових органів[63]. 

Законодавству всіх країн Європи притаманний принцип, за яким 

обов’язковим є остаточне судове рішення. Сказане стосується й рішень 

ЄСПЛ. Ратифікація Конвенції привела до того, що Україна зобов’язана 

визнати положення цього акта частиною національного законодавства й 
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взяти на себе зобов’язання виконувати рішення ЄСПЛ. Таке правило 

передбачено ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-

ІV [188]. Ці норми мають беззаперечне значення в частині їх практичної 

реалізації.  

Ще більш актуальним та нагальним зобов’язання виконувати рішення 

ЄСПЛ виглядає з огляду на затверджену Указом Президента України від 

25 серпня 2015 р. Національну стратегію у сфері прав людини [190] та 

затверджений Указом Президента України від 25 серпня 2015 р., 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. 

№ 1393-р План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 р., у яких черговий раз констатовано проблему 

систематичного невиконання судових рішень, проблеми узгодженості та 

послідовності судової практики, а також невідповідність міжнародним 

стандартам законодавства у сфері судочинства та практики його 

застосування. 

Отже, з метою забезпечення повного та своєчасного виконання рішень 

ЄСПЛ та заважаючи на значну кількість рішень ЄСПЛ, що невиконані, 

видається доцільним застосування до осіб, які умисно не виконують рішення 

ЄСПЛ, кримінально-правових заходів як крайніх мір, коли інші заходи 

виявились недієвими. Це буде гарантією дотримання встановленого порядку 

у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина, які звернулись за 

захистом до ЄСПЛ. 

Наступна підстава – співвідношення позитивних і негативних наслідків 

криміналізації діяння – є особливо значущою з огляду на світове визнання 

рішень ЄСПЛ як джерел права різних правових систем. У цьому разі ми не 

можемо говорити про конвенційні злочини, які чітко передбачені в нормах 

міжнародних актів, але суспільна небезпечність невиконання рішення ЄСПЛ 

неодноразово визначалась на рівні пілотних рішень щодо України, а також ті 

https://www.kmu.gov.ua/npas/248740679
https://www.kmu.gov.ua/npas/248740679
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права, які захищаються Конвенцією, є основоположними й стосуються 

життя, здоров’я та інших важливих особистих немайнових і майнових прав. 

Як слушно зауважив Г. А. Злобін, встановлення кримінальної караності 

діяння можливо тоді й лише тоді, коли ми переконані, що позитивні 

соціальні наслідки застосування кримінального права суттєво 

перебільшуватимуть неминучі негативні наслідки криміналізації [173, c. 220]. 

Позитивним наслідком криміналізації певного типу діянь є можливість 

застосовувати до осіб, що їх вчинюють, кримінально-правові й кримінально-

процесуальні заходи впливу. Водночас криміналізація невиконання рішення 

ЄСПЛ, як і інших суспільно небезпечних діянь, тягне за собою настання 

низки негативних побічних наслідків: ослаблення соціально корисних 

зв’язків засудженими аж до повної їх втрати; зниження професійної 

кваліфікації, втрата інших навичок засудженими до позбавлення волі та 

інших покарань, пов’язаних з ізоляцією винного від суспільства; виключення 

певного кола осіб з різних сфер господарської діяльності; додаткові витрати 

на ресоціалізацію засуджених до позбавлення волі в постпенітенціарний 

період [153, с. 73]. Поряд із цим необхідно підкреслити існування позитивних 

наслідків криміналізації, які, насамперед, полягають у поліпшенні 

законодавчого забезпечення охорони прав людини; можливості 

відшкодування особі справедливої сатисфакції, спричиненої визнанням 

ЄСПЛ порушення її прав та основних свобод; протидії злочинності у сфері 

правосуддя; стабілізації рівня правопорядку. 

На наш погляд, порівняння позитивних і негативних наслідків визнання 

злочином діяння, передбаченого  ч. 4 ст. 382 КК України, дозволяє визнати 

більш доцільним збереження кримінальної відповідальності за невиконання 

рішення ЄСПЛ. 

У зв’язку із цим говорити про декриміналізацію невиконання рішення 

ЄСПЛ можна лише за умови реальної аргументації таких процесів. В іншому 

разі декриміналізація може бути сприйнята суспільною думкою не як зміна 

форми соціального контролю, а як абсолютний дозвіл на дії, що раніше 
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засуджувались [173, с. 213–214]. Таким чином, виникає парадокс: з одного 

боку, норма не діє (недосконале регулятивне законодавство й процесуальні 

можливості доведення такого кримінального правопорушення, свідченням 

чого є те, що з 2001 р. судами не розглянуто жодної справи за умисне 

невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ), а з іншого – виключення 

цієї норми з КК України спричинить ще більше проблем і негативно 

позначиться на стані захищеності прав і свобод. 

Переходячи до розгляду принципів криміналізації, першочергово 

акцентуємо увагу на такому системно-правовому принципі, як конституційна 

адекватність криміналізації. Він полягає в тому, що криміналізація діяння 

повинна відбуватися відповідно до норм Конституції. 

Конституція України містить кілька норм, відповідно до яких прийнята 

ч. 4. ст. 382 КК України. Насамперед, звернемо увагу на ст. 9 Конституції 

України, відповідно до якої чинні міжнародні договори України, щодо яких 

Верховна Рада України надала згоду на обов’язковість їх застосування, 

вважаються невід’ємною частиною національного законодавства України. 

Таким чином, Конвенція є частиною національного законодавства України, 

самостійним джерелом вітчизняного кримінального права, поряд з КК України, 

а тому має бути належним чином встановлено порядок її реалізації та захисту 

від порушень.  

Звісно, потрібно звернути увагу й на п. 9 ч. 3 ст. 129 Конституції України, 

де закріплено основну засаду судочинства – обов’язковість рішень суду. Також 

заслуговує на увагу розділ ІІ Конституції, у якому закріплено права і свободи 

людини і громадянина, багато з яких передбачені в Конвенції й мають 

належним чином забезпечуватись державою. 

Отже, встановлення відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ 

спрямоване на виконання положень Конституції України щодо утвердження 

прав і свобод людини і громадянина, належного здійснення судочинства 

тощо, а також покращення стану виконання Україною своїх міжнародних 
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зобов’язань, одним із яких є обов’язок щодо виконання рішення ЄСПЛ [238, 

c. 310]. 

Наступним системно-правовим принципом криміналізації є 

процесуальна можливість здійсненність переслідування. Суть цього 

принципу полягає в тому, що норма кримінального закону буде практично 

функціональною й достатньо ефективною лише тоді, коли існує реальна 

можливість доведення всіх ознак складу кримінального правопорушення [72, 

с. 253]. Як слушно зазначає Т. М. Марітчак, чим стабільніше, простіше й 

зрозуміліше законодавство, тим менше помилок у кваліфікації кримінальних 

правопорушень допускають особи, які проводять кримінально-правову 

кваліфікацію [144, с. 502]. Будь-яка ознака складу кримінального 

правопорушення повинна бути сформульована таким чином, щоб факт її 

існування в більшості випадків міг бути виявленим та доведеним: 

а) з достатньою мірою достовірності; б) процесуально допустимими діями; 

в) без шкоди для моралі та соціально позитивних міжособових зв’язків 

людей [173, c. 232]. 

Повна відсутність судової практики за ч. 4 ст. 382 КК України є 

достатньою підставою для того, щоб стверджувати про серйозні проблеми з 

процесуальною здійсненністю переслідування за цей злочин. Серед причин, 

що унеможливлюють розслідування таких кримінальних правопорушень, на 

нашу думку, доцільно назвати відсутність чіткого визначення категорій осіб, 

що можуть бути визнані винними у вчиненні такого кримінального 

правопорушення, відсутність чіткого законодавчого регулювання механізму 

виконання рішення ЄСПЛ, а також методики визначення належності 

виконання чи невиконання рішення ЄСПЛ. Але, як слушно зауважив 

В. М. Кудрявцев, практика притягнення до кримінальної відповідальності 

може не відповідати тим об’єктивним можливостям, які їй надає 

кримінальний закон; у такому разі навряд чи можна говорити про 

неефективність закону [120, c. 40]. Тому стверджувати про неефективність і 

недоцільність існування кримінально-правової норми, передбаченої ч. 4 
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ст. 382 КК України, лише на підставі відсутності судової практики завчасно 

[238, c. 311]. 

Звертаючи увагу на принципи криміналізації, що стосуються 

законодавчої техніки, необхідно, передусім, зосередитись на визначенні 

необхідності усунення прогалин у законодавстві щодо невиконання рішення 

ЄСПЛ. Суть цього принципу полягає в тому, що під час вирішення питання 

про криміналізацію певного діяння необхідно встановити, чи не призведе це 

до нормативної прогалини або, навпаки, до надмірності правового 

регулювання в системі чинного кримінального законодавства [174, с. 229]. 

Деякі науковці переконані, що невиконання рішення ЄСПЛ за своєю 

суттю є різновидом невиконання судового рішення, тому в разі потреби такі 

дії можна кваліфікувати за ч. 1–3 ст. 382 КК України [62, с. 812]. На нашу 

думку, зважаючи на наявність в Україні спеціального Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини», який закріплює спеціальну процедуру виконання рішень ЄСПЛ, та 

водночас на відсутність дієвого механізму виконання рішень ЄСПЛ і 

неодноразові вказівки на це власне самим ЄСПЛ, в Україні доцільним є 

існування кримінально-правової заборони не тільки за невиконання судового 

рішення загалом, але й невиконання рішення ЄСПЛ зокрема. Через це 

видається, що наявність ч. 4 ст. 382 КК України не створює надмірності в 

системі кримінального законодавства України, а свідчить про диференціацію 

кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень [238, c. 312]. 

Ще одним принципом криміналізації, що стосується законодавчої 

техніки, є визначеність і єдність термінології. Він означає, що 

криміналізація певного діяння має бути здійснена в чітко визначених 

законодавчих термінах, які є єдиними як для Загальної, так і для Особливої 

частини КК України [173, с. 238]. 

На нашу думку, криміналізація невиконання рішення ЄСПЛ частково 

суперечить цьому принципу, адже в диспозиції ч. 4 ст. 382 КК України 

вказано лише на «невиконання», тоді як у ч. 1 цієї ж статті також 
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використаний такий термін, як «перешкоджання виконанню». Це певною 

мірою звужує сферу застосування кримінальної відповідальності. Спосіб 

вирішення цієї проблеми буде розглянуто в наступному розділі [238, c. 312]. 

Також у ч. 1 ст. 382 КК України вказано на умисне невиконання 

вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили. У ч. 4 

ст. 382 КК України відсутня вказівка на те, що кримінальна відповідальність 

за невиконання рішення ЄСПЛ настає лише за умови, що таке рішення 

набрало законної сили. Однак це не є порушенням принципу єдності 

термінології, оскільки рішення ЄСПЛ, як і рішення національних судів, є 

обов’язковим до виконання лише після того, як набере законної сили. 

Навпаки, ми вважаємо зайвою в ч. 1 ст. 382 КК України вказівку та те, що 

судове рішення має набрати законної сили, адже, відповідно до чинного 

законодавства, лише те рішення, що набрало законної сили, підлягає 

виконанню [238, c. 313]. 

Важливим принципом криміналізації також є ненадмірність заборони, 

суть якого полягає в тому, що покарання, яке застосовується до винної особи, 

має відповідати суспільній небезпечності кримінального правопорушення, 

обставинам його вчинення та особі винного. Ми погоджуємося з 

Н. О. Коваленко, яка вказує, що санкція ч. 4 ст. 382 КК України не відповідає 

критеріям криміналізації: передбачене нею покарання є неспіврозмірним із 

характером та ступенем суспільної небезпеки кримінального 

правопорушення, а також жодним чином не сприяє реальному виконанню 

Україною рішень ЄСПЛ [84, с. 232]. Детальніше шляхи вирішення цього 

питання будуть розглянуті при характеристиці призначення покарання за 

невиконання рішення ЄСПЛ (розділ 3). 

Отже, вивчення принципів та підстав криміналізації невиконання 

рішення ЄСПЛ дало змогу зробити висновок про те, що кримінальна 

відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ зумовлена, передусім, 

значною суспільною небезпекою таких діянь. Також про доцільність 

криміналізації невиконання рішення ЄСПЛ свідчать й інші підстави 
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криміналізації, передусім, відносна поширеність діяння. При цьому 

констатовано, що криміналізація невиконання рішення ЄСПЛ здійснена із 

частковим порушенням її принципів. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Результати аналізу теоретико-методологічних засад дослідження 

кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ в Україні 

дають змогу зробити такі висновки: 

1. Методологія дослідження кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ має свої особливості, що пов’язані з обраним 

предметом та поставленою метою, від чого залежить визначення та відбір 

таких необхідних загальнонаукових і спеціально-правових методів, які б 

дозволили найбільш ефективно здійснити наукове дослідження, а саме: 

діалектичного, логічного, герменевтичного, формально-юридичного 

(догматичного), історико-правового, порівняльно-правового, статистичного 

та системного аналізу. 

2. Результати дослідження історичних джерел регулювання 

кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень свідчать, що 

становлення в Україні кримінально-правових норм, які передбачали таку 

відповідальність, було складним і непослідовним. Це можна пояснити 

низкою обставин, які пов’язані з перебуванням українських земель під 

впливом різних держав, нерівномірним розвитком національної системи 

законодавства, швидкими змінами соціального життя. Тобто формування 

кримінально-правової охорони невиконання судового рішення є наслідком 

природно-історичного розвитку суспільства. 

3. Аналіз кримінальних кодексів зарубіжних країн дає підстави 

констатувати, що вони мають подібні до українських за змістом норми, що 



67 

присвячені кримінальній відповідальності за невиконання судових рішень. 

На основі проведеного порівняльно-правового дослідження інституту 

відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти 

правосуддя та за невиконання судових рішень зокрема зроблено висновок 

про відсутність у національних законодавствах зарубіжних країн норм, 

ідентичних за змістом ч. 4 ст. 382 КК України. З одного боку, це може бути 

пов’язано з нератифікацією відповідної Конвенції конкретними країнами, а з 

іншого – небажанням надавати таким рішенням переважного значення, що 

впливає на статус країни на міжнародній арені. При цьому навіть 

криміналізація таких діянь не означає вирішення всіх проблем, про що 

свідчать непоодинокі випадки невиконання або ж прострочення виконання 

рішень ЄСПЛ в Україні. 

4. До найбільш важливих передумов криміналізації невиконання 

рішення ЄСПЛ в Україні можна віднести такі: запровадження в Україні 

європейських стандартів захисту основоположних прав та свобод людини і 

громадянина; специфічний порядок виконання рішення ЄСПЛ, що відмінний 

від порядку виконання рішень національних судів; велика кількість звернень 

до ЄСПЛ за захистом і, як наслідок, рішень, прийнятих проти України, та 

низький рівень їх виконання; відсутність дієвого механізму забезпечення 

виконання рішень ЄСПЛ на всіх стадіях такого виконання (у тому числі 

примусового характеру). 

5. Криміналізація невиконання рішення ЄСПЛ відповідає її підставам 

(передусім суспільній небезпеці та поширеності діяння), однак була 

здійснена із частковим порушенням таких принципів, як: можливість 

здійснення процесуального переслідування, визначеність та єдність 

термінології, ненадмірність заборони. При цьому відсутність практики 

застосування ч. 4 ст. 382 КК України свідчить не про необхідність 

декриміналізації цієї норми, а про відсутність відповідних умов для 

ефективної її дії. Особливо значущим це є, зважаючи на те, що обов’язок з 

виконання рішень ЄСПЛ покладено на державу. У зв’язку із цим важливим 
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завданням є розроблення належного правового механізму захисту права 

громадян України на виконання рішень ЄСПЛ на їх користь та забезпечення 

його неухильного виконання. 
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РОЗДІЛ 2 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВИКОНАННЯ 

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Об’єкт невиконання рішення Європейського суду з прав 

людини в Україні 

 

 

Під час здійснення змістового аналізу об’єкта кримінального 

правопорушення невиконання рішення ЄСПЛ необхідно звернути увагу на 

те, що чітке та однозначне визначення об’єкта кримінального 

правопорушення має не лише теоретичний, але й практичний характер. Саме 

об’єкт кримінального правопорушення розкриває соціальну сутність 

останнього, сприяє встановленню його суспільної небезпечності та 

правильній кваліфікації діяння, а також слугує для відмежування певного 

кримінального правопорушення від суміжних суспільно небезпечних діянь.  

У теорії кримінального права висловлені різні позиції щодо поняття 

об’єкта кримінального правопорушення. Проте в юридичній літературі не 

віддають однозначну перевагу якомусь одному. Загалом більшість учених 

об’єктом кримінального правопорушення визнають суспільні відносини. 

Концептуальному підходу до визначення об’єкта кримінального 

правопорушення через суспільні відносини, які охороняються кримінальним 

законодавством від злочинних посягань, присвячено низку праць відомих 

вітчизняних і зарубіжних вчених.  

Поширення теорії визначення об’єкта кримінального правопорушення 

через суспільні відносини містить у собі значне ідеологічне навантаження, 

притаманне розвитку кримінального законодавства в період до розпаду 

СРСР, тому така теорія на сьогодні не є актуальною для досліджень. Як 

слушно вважає С. Б. Гавриш, «об’єктом злочину з урахуванням характеру й 
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змісту суспільних відносин у кінцевому підсумку стала по суті політична 

категорія: злочинний результат оцінювався, насамперед, через призму 

пануючих відносин, через соціальну, політичну шкоду суспільству та його 

інститутам» [41, с. 21]. 

З вищенаведеної точки зору можна зробити висновок, що науковці не 

заперечують, що шкода під час вчинення злочину безпосередньо 

заподіюється не суспільним відносинам, а певному їх субстрату, що, у свою 

чергу, спричинює шкоду і суспільним відносинам [14, с. 107]. Таке 

опосередковане спричинення шкоди суспільним відносинам призвело до 

відродження інших поглядів на поняття об’єкта злочину. Зокрема, 

О. М. Кривуля та В. М. Куц доводять, що на сьогодні відсутні будь-які 

підстави для визнання об’єкта злочину через таку категорію, як суспільні 

відносини [101, с. 71]. Обґрунтовуючи свою позицію, вони виходять з того, 

що в злочинних діях (бездіяльності) окремих суб’єктів відсутня небезпека 

для суспільних відносин, тому вони не є об’єктами злочину [101, с. 74]. 

Досліджуючи визначення поняття об’єкта злочину через суспільні 

відносини, окремі автори пояснюють, що актуальним таке тлумачення стало 

у зв’язку із марксистсько-ленінським баченням співвідношення держави, 

суспільства і особи, згідно з яким, власне особі відводиться роль складової в 

системі суспільних відносин [71, с. 150–152]. З аргументованою критикою 

суспільних відносин як об’єкта злочину виступив також В. М. Трубніков, 

зазначаючи, що суспільні відносини – це категорія не стійка, а тому вона, як і 

будь-яка інша філософська категорія, не може бути покладена в основу 

визначення об’єкта злочину. Натомість запропоновано об’єкт злочину 

розглядати у двох площинах: по-перше, як нормативну, правову категорію, 

адже злочин, перш за все, порушує норму кримінального права; по-друге, як 

благо, яке ця норма захищає. Тобто об’єктом злочину запропоновано 

визнавати «правове благо» [42;245, с. 81–88]. 

Ще відомий дореволюційний учений М. С. Таганцев вважав, що 

правопорушення за своєю формою є посяганням на право, а за суттю – 
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«посяганням на правові блага» – інтереси конкретних осіб; вчений розумів 

інтерес як вияв норми в бутті, а отже, й об’єкт правової охорони [232, с. 167]. 

С. Я. Лихова, уточнюючи цю позицію, вказує на те, що об’єктом злочинного 

посягання, тобто тим, що деформується, змінюється або навіть знищується 

внаслідок вчинення злочину, є не суспільні відносини в цілому, а такий їх 

різновид, як правові відносини [136, с. 27]. Н. О. Гуторова також вказує на 

переосмислення змісту об’єкта злочину і говорить про трансформацію 

суспільних відносин як об’єкта злочину в правові відносини, які в сучасному 

цивілізованому суспільстві посідають центральне місце серед інших 

суспільних відносин [56, с. 63]. 

О. Ф. Кістяківський свого часу об’єктом злочину називав людину з 

усіма її правами, що в сучасних умовах гуманізації кримінального права 

набуває особливої актуальності [162, с. 14]. 

Інші дослідники, визначаючи зміст об’єкта злочину, поряд із 

суспільними відносинами виділяють певні соціальні цінності. Наприклад, 

П. П. Михайленко зазначає, що об’єкт злочину – це ті суспільні відносини, ті 

соціальні цінності, на які посягає винний [157, с. 31–32]. На думку 

С. Б. Гавриша, об’єктом будь-якого злочину є не суспільні відносини, а 

визначена об’єктивна правова благо-цінність, яку охороняє кримінальний 

закон [41, с. 25]. 

Дещо відмінну позицію запропонував П. С. Берзін, який розглядає 

об’єкт злочину як найважливіші та найбільш значущі для окремої особи, 

групи осіб, суспільства чи держави в цілому цінності, охорону яких 

безпосередньо забезпечує кримінальне законодавство [12, с. 19]. Таку саму 

позицію підтримує Н. Д. Кваснєвська, на думку якої цінності – це те, що має 

істотне значення для людини (людей), суспільства, держави. Кримінальний 

закон бере під свою охорону лише найважливіші з них, які й виступають 

об’єктом злочинного посягання [79, с. 69]. 

P. Р. Галіакбаров, оцінюючи різні погляди на об’єкт злочину, звертає 

увагу на те, що зрештою вони не виходять за межі усталених у теорії 
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кримінального права поглядів щодо проблеми об’єкта злочину [44, с. 96]. 

Загалом якщо визначати об’єкт злочину як соціальне благо або соціальні 

цінності, то це неможливо зробити поза межами суспільних відносин, а якщо 

визнавати об’єкт злочину як інтерес, то за таким інтересом нерозривно слідує 

соціальний зв’язок, спрямований на виникнення, зміну чи припинення 

певних суспільних відносин. 

Основоположник сучасної доктрини натуралістичної юриспруденції 

О. М. Костенко визначає об’єкт злочину з позиції соціально-

натуралістичного розуміння поняття злочину, відповідно до якого, злочин – 

це протиприродне і тому небезпечне, передбачене кримінальним законом 

діяння особи, що є виявом її комплексу сваволі та ілюзій [98, с. 232], а об’єкт 

злочину – це порядок відносин між людьми з приводу матеріальних чи 

нематеріальних предметів, який утворює безпеку, тобто заснований на 

законах соціальної природи, і який охороняється кримінальним 

законодавством. Порушення законів природи є фактором, що породжує 

небезпеку [98, с. 239]. 

А. В. Ландіна також вважає, що під час вчинення злочину передусім 

порушується певний порядок відносин у суспільстві. Охороняти цей 

правопорядок у відносинах між людьми покликане кримінальне 

законодавство. Тому під об’єктом злочинного посягання потрібно розуміти 

встановлений правовими нормами порядок відносин між людьми в 

суспільстві, який охороняється кримінальним законом 128, с. 18–20. 

А. С. Нерсесян, досліджуючи проблему визначення об’єкта кримінальних 

правопорушень проти прав інтелектуальної власності, зазначає, що 

загальним об’єктом злочину виступає встановлений за допомогою норм 

права порядок суспільних відносин, відповідальність за порушення якого 

передбачена чинним кримінальним законодавством 164, с. 155. 

Коли ми говоримо про об’єкт невиконання рішення ЄСПЛ, то такий 

злочин передусім є проявом свавілля й посягає на встановлений у суспільстві 

за допомогою норм законодавства порядок виконання рішення ЄСПЛ, що 
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необхідний для забезпечення прав та основоположних свобод 

(правопорядок). Специфіка такого порядку полягає в тому, що він має бути 

наявним між конкретними особами (юридичними, фізичними, державою), 

взаємна поведінка яких юридично закріплена і регулюється правовими 

нормами, а його реалізація забезпечується державним примусом[133]. 

У зв’язку з цим можна стверджувати, що під час здійснення кримінально-

правового аналізу невиконання рішення ЄСПЛ як об’єкт кримінального 

правопорушення найбільш доцільно розглядати саме встановлений правовими 

нормами порядок суспільних відносин (правопорядок), на який посягає злочин 

та якому злочином заподіяна, заподіюється або може бути заподіяна істотна 

шкода і який охороняється нормами кримінального права.  

Поняття правопорядку детально розроблене в теорії держави та права. 

Так, О. Ф. Скакун правопорядок визначає як реальне й послідовне здійснення 

усіх вимог законності та принципів права, що включає реальне і повне 

забезпечення прав людини. Зміст правопорядку є матеріальним (система 

впорядкованих відносин з правомірною поведінкою їх учасників, яка 

ґрунтується на їх взаємних правах і обов’язках) та юридичним (результат 

скоординованих дуй учасників правопорядку) [218, с. 458–459]. 

Говорячи про виконання рішення ЄСПЛ, зміст правопорядку полягає у 

здійсненні уповноваженими органами своїх обов’язків щодо виконання 

відповідних рішень та досягнення відповідного результату. Це вимагає від 

його учасників активної поведінки у вигляді передбачених чинним 

законодавством дій (виплата стягувачеві відшкодування, вжиття додаткових 

заходів індивідуального характеру, вжиття заходів загального характеру). 

Проте, як ми вже раніше відзначали, наявність розгалуженої системи органів 

виконання рішень ЄСПЛ та законодавче регламентування такого порядку все 

одно не забезпечило належного й ефективного механізму виконання рішень 

ЄСПЛ, тому рівень їх виконання є досить низьким. 

Об’єкт злочину може бути класифікований за різними підставами, але 

найбільш поширеною в теорії кримінального права є класифікація «по 
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вертикалі» та «по горизонталі» [54, с. 192]. Відтак необхідною передумовою 

встановлення сутності об’єкта досліджуваного виду злочину є з’ясування 

усіх видів об’єктів та їх наукова класифікація. 

У науці кримінального права набула значного поширення тричленна 

класифікація об’єктів злочину «по вертикалі», згідно з якою виділяють 

загальний об’єкт, родовий і безпосередній об’єкт [235, с. 18]. 

Л. Д. Гаухман серед об’єктів злочину додатково виділяє підзагальний 

або надродовий об’єкт, під яким він розуміє групу однотипних суспільних 

відносин, на які посягають злочини, відповідальність за які передбачена 

статтями, вміщеними в один і той самий розділ Особливої частини КК [253, 

с. 93]. Інколи разом із тричленною класифікацією також виділяють 

чотиричленну. При такій класифікації до вказаних трьох об’єктів додають 

четвертий – видовий об’єкт [278, с. 202– 203]. На думку Є. А. Фролова, такий 

об’єкт необхідно виділяти тоді, коли всередині великої групи однорідних 

суспільних відносин розрізняють більш вузькі групи відносин, які 

відображають один і той самий інтерес учасників цих відносин чи таких, які 

відображають деякі тісно взаємопов’язані інтереси одного й того самого 

об’єкта [278, с. 203–204]. Так, наприклад, С. Я. Лихова обґрунтовує 

необхідність виділення видових об’єктів злочину в розділі V Особливої 

частини КК України [135, с. 170]. 

У зв’язку з тим, що до КК України 2001 р. введено більш широку та 

впорядковану, порівняно з колишніми КК, систему норм Особливої частини, 

а також враховуючи виокремлення невиконання рішення ЄСПЛ в окремий 

склад кримінального правопорушення, більш вдалою видається саме 

чотиричленна класифікація об’єктів кримінального правопорушення, де 

видовий об’єкт посідає проміжне місце між родовим і безпосереднім та є 

підсистемою родового об’єкта, перебуваючи з ним у співвідношенні «рід – 

вид». На підтримку такої класифікації апелюємо до точки зору 

Г. П. Новосьолова, який вважає найважливішою ознакою цієї класифікації 

саме системність, що дає змогу розглядати всю сукупність об’єктів 
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кримінальних правопорушень як певну систему (ціле), у межах якої можуть 

бути виділені певні підсистеми та елементи (частини)
 
[165, c. 349]. 

На нашу думку, така класифікація орієнтує на суворе дотримання 

системного принципу при конструюванні КК України. Більше того, вона 

зобов’язує законодавця будувати подібні системи в логічній послідовності, 

що, безумовно, вкрай важливо не стільки для зовнішнього сприйняття 

структури КК України, скільки для належного правового оцінювання 

кримінальних правопорушень, які об’єднуються за певною системою: від 

загального до конкретного. Тому саме на основі чотиричленної концепції 

буде досліджено об’єкти цього складу кримінального правопорушення. 

Загальним об’єктом кримінального правопорушення, у тому числі й 

злочину, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України, слід визнавати загальний 

порядок суспільних відносин (цінностей, інтересів), які охороняє 

кримінальний закон від злочинних посягань. Визначення цього об’єкта не 

має практичного значення для характеристики досліджуваного складу 

кримінального правопорушення.  

Під родовим об’єктом злочину в кримінальному праві, як правило, 

розуміють об’єкт, який охоплює певне коло тотожних чи однорідних за 

своєю соціальною й економічною сутністю суспільних відносин, які через це 

повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кримінально-

правових норм [105, с. 98]. 

Родовий об’єкт злочину, як пише М. Й. Коржанський, у 

правозастосовній діяльності не застосовується і практичного значення не 

має. Він зазначає, що в правозастосовній діяльності основне значення має 

безпосередній об’єкт, оскільки працівникам органів правосуддя доводиться 

мати справу з конкретним порушенням суспільних можливостей або станів 

(становищ) конкретних суб’єктів [96, c. 74]. На нашу думку, з таким 

твердженням не можна погодитись в повному обсязі, оскільки родовий 

об’єкт дає змогу систематизувати злочини, а також проводити розмежування 

між ними. 
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Відповідно до чинного кримінального законодавства, невиконання 

рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК України) віднесене до розділу XVІІІ 

Особливої частини – «Кримінальні правопорушення проти правосуддя», 

тому для визначення родового об’єкта досліджуваного складу злочину 

необхідно проаналізувати, що ж розуміється під поняттям «правосуддя».  

Конституційний Суд України, здійснюючи тлумачення положень, що 

містяться у ст. 124 Конституції України, відзначає, що правосуддя – це 

самостійна галузь державної діяльності, яку суди здійснюють шляхом 

розгляду і вирішення в судових засіданнях в особливій, встановленій законом 

процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ» [274]. На 

думку В. К. Глістіна, правосуддя – це владні відносини між державою і будь-

якими фізичними та юридичними особами з приводу охорони прав та 

інтересів держави і громадян шляхом вирішення цивільних і кримінальних 

справ в межах процесуальної діяльності [125, с. 324]. В. Т. Маляренко 

наголошує, що правосуддя – це правозастосовна діяльність суду, яка полягає 

в розгляді та вирішенні у встановленому законом процесуальному порядку 

віднесених до його компетенції справ [230, с. 70]. А. Г. Мартіросян 

правосуддя визначає як нормально врегульовану діяльність суду зі 

здійснення судової влади, зміст якої полягає в розгляді та вирішенні по суті 

справ за допомогою цивільного, господарського, кримінального, 

адміністративного, конституційного судочинства [145, с. 271].  

Загалом аналіз наведених визначень вказує на процесуально-правове 

розуміння правосуддя виключно як діяльності суду зі здійснення судової 

влади. Це дає змогу дійти висновку, що родовим об’єктом кримінальних 

правопорушень проти правосуддя виступає нормальне функціонування 

винятково судових органів. Саме в цьому виявляється сутність першого 

підходу до розуміння поняття правосуддя в межах дослідження 

кримінальних правопорушень проти правосуддя.  

Але аналіз статей, які передбачають склади кримінальних 

правопорушень, що розміщені у Розділі XVІІІ Особливої частини КК 



77 

України, дає підстави стверджувати, що не всі зазначені злочини посягають 

на правосуддя у такому значенні, як воно вжито в процесуально-правовому 

розумінні – як діяльність суду зі здійснення правосуддя. Як відомо, 

безпосередні об’єкти кримінальних правопорушень, передбачених 

відповідним розділом КК України, мають бути за змістом охоплені родовим 

об’єктом відповідних кримінальних правопорушень. Наприклад, сумнівним 

видається те, що безпосередні об’єкти кримінальних правопорушень, які 

посягають на процесуальну діяльність органів досудового розслідування або 

органів і установ виконання покарань, мають своїм родовим об’єктом 

процесуальну діяльність суду в частині здійснення ним правосуддя.  

У зв’язку з цим слушною є думка Р. Мельника, який вказує, що 

змістове наповнення поняття «правосуддя», яке використане у найменуванні 

Розділу XVIII Особливої частини КК України, суперечить положенням 

ст. 124 Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», адже охоплює цим поняттям не лише діяльність суду, а й діяльність 

інших суб’єктів, які їй сприяють [151, с. 102]. Таким чином, розуміння 

родового об’єкта кримінальних правопорушень проти правосуддя в 

процесуальному аспекті виключно як діяльності суду зі здійснення судової 

влади є занадто вузьким. При цьому в кримінальному законі зміст поняття 

«правосуддя» не визначено, що ускладнює його розуміння та правильне 

застосування. 

Слушною є думка науковців, які, вивчаючи питання родового об’єкта 

кримінальних правопорушень проти правосуддя, відзначають, що 

законодавець, який створює правові норми про охорону правосуддя 

кримінально-правовими засобами, виходить не з процесуального значення 

цього поняття, а вкладає в нього ширший зміст, оскільки вважає за доцільне 

захищати будь-яку діяльність, що спрямовується на досягнення завдань 

правосуддя, – діяльність суду або прокуратури, слідчих органів або органів 

виконання покарань [37, с. 25; 123, с. 19–20; 166, с. 6, 7]. Саме в цьому 

полягає друга позиція щодо розуміння поняття правосуддя, як родового 
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об’єкта Розділу XVІІІ КК України. На сьогодні вона є переважною. Так, ще 

H. A. Носкова відзначала, що правильне вирішення кримінальної справи 

судом разом із винесенням законного й обґрунтованого вироку не може 

існувати без попередньої роботи органів дізнання і досудового 

розслідування, основними завданнями яких є виявлення кримінальних 

правопорушень, розслідування кримінальних справ, а також збирання і 

перевірка доказів. У зв’язку з цим автор вважає, що посягання на діяльність 

таких органів також є посяганням на інтереси правосуддя [166, с. 6, 7]. 

Дослідники A. C. Горелик та Л. В. Лобанова зазначають, що до об’єкта 

кримінально-правової охорони кримінальних правопорушень проти 

правосуддя доцільно включати разом із суспільними відносинами, які 

виникають у процесі його здійснення, також і ті суспільні відносини, що 

можуть виникнути і реалізуватись в ході діяльності інших органів і осіб та 

спрямовані на вирішення завдань, визначених для судової влади. У зв’язку з 

цим вони доходять висновку, що цей розділ розрахований не лише на захист 

процесуальних відносин [50, с. 28]. 

Досліджуючи поняття кримінальних правопорушень проти правосуддя, 

О. О. Кваша підкреслює, що до родового об’єкта цієї групи кримінальних 

правопорушень доцільно включити відносини у сфері нормальної діяльності 

таких органів: 1) судових; 2) дізнання, досудового розслідування, 

прокуратури; 3) що здійснюють виконання судових рішень та виконують 

покарання 80, с. 377. Погоджуючись із таким висновком, відзначимо лише, 

що в ньому акцентовано увагу на суб’єктному аспекті, тоді як при визначенні 

родового об’єкта потрібно враховувати також і функціональний аспект – 

відносини, у межах яких здійснюється діяльність вказаних органів і які 

потребують правової охорони.  

ЄСПЛ у рішенні у справі «Шмалько проти України» від 20 липня 

2004 р. зазначив, що право на виконання судового рішення є складовою 

права на судовий захист, передбаченого ст. 6 Конвенції, для цілей якої 

виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_226/paran2316#n2316
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_226/paran2316#n2316
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_226/paran2316#n2316
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran42#n42
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складова судового розгляду (п. 43). Таким чином, право на судовий захист є 

конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а 

обов’язкове виконання судових рішень – складовою права на справедливий 

судовий захист [207]. 

Керуючись вказаною практикою ЄСПЛ, відзначимо, що виконання 

судових рішень, яке не здійснюється судом, можна розглядати як невід’ємну 

частину судового розгляду в розумінні ст. 6 Конвенції. Це дає змогу дійти 

висновку, що ЄСПЛ включає до поняття правосуддя не лише процесуальну 

діяльність суду, але й діяльність інших органів та установ, які втілюють 

результати правосуддя. 

Окремі вчені намагаються об’єднати обидва підходи до розуміння 

родового об’єкта кримінальних правопорушень проти правосуддя. Так, на 

думку Є. А. Смірнова, об’єктом кримінальних правопорушень проти 

правосуддя є порядок правосуддя, визначений у законодавстві. У зв’язку з 

цим автор розглядає поняття правосуддя у двох аспектах: у вузькому 

значенні – як діяльність суду з розгляду кримінальних і цивільних справ; у 

широкому значенні – як порядок кримінального і цивільного процесу, 

встановлений законом, а також порядок відбування покарання [210, с. 5]. 

Російський дослідник В. П. Малков зазначає, що правосуддя у 

вузькому сенсі – це діяльність суду з вирішення справ відповідних категорій. 

У свою чергу, правосуддя в широкому сенсі – діяльність суду з розгляду і 

вирішення визначених законом категорій справ, а також діяльність 

спеціально створених органів державної влади, які залучаються до розгляду 

справи, приводять до виконання судові рішення, а також виконують певні 

доручення суду, які безпосередньо пов’язані із розглядом справи по суті [90, 

с. 757]. А. І. Чучаєв теж розглядає правосуддя у вузькому і широкому 

значеннях. При цьому останні він трактує ще більш широко, ніж інші автори, 

розглядаючи його в найбільш загальному вигляді: правосуддя – одна з форм 

діяльності держави з правозастосування, тобто правозастосовча або 

юрисдикційна діяльність. Далі, розкриваючи зміст терміна «правосуддя» в 
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кримінальному праві, автор зазначає, що під правосуддям у цьому випадку 

визнається не тільки розглянута вище специфічна діяльність суду, а й 

діяльність органів, що сприяють цьому, – прокуратури, органів і установ, які 

виконують судові рішення, що набрали законної сили [287, с. 56]. 

Однак, як слушно зазначає Л. М. Палюх, таке двояке розуміння поняття 

«правосуддя» у назві розділу кримінального закону викликає зауваження, 

оскільки це не вирішує проблему визначення родового об’єкта розгляданої 

групи кримінальних правопорушень, адже поняття «правосуддя» не може 

бути вжите законодавцем в одному значенні у кримінальному матеріальному 

законодавстві, а в іншому значенні – у процесуальному [177, с. 274]. Ще 

одним недоліком подвійного тлумачення у кримінальному праві поняття 

«правосуддя» є те, що воно призводить до неоднозначного розуміння іншого 

поняття – «органи правосуддя». Адже за вузького розуміння таким органом є 

лише суд, тоді як за широкого – також і правоохоронні органи.  

Таким чином, можна дійти висновку, що правосуддя як функція 

держави хоча й здійснюється виключно судами, але забезпечується 

правильною роботою спеціальних правоохоронних органів та органів, які 

сприяють здійсненню правосуддя або виконують судове рішення[40].  

Але це не є підставою для тверджень про рівнозначність змісту понять 

«органи правосуддя» і «правоохоронні органи» та «органи, які здійснюють 

виконання судового рішення». Адже, як правильно зазначає О. О. Кваша, під 

час визначення об’єкта кримінальних правопорушень проти правосуддя слід 

виходити з того, що, відповідно до Конституції та законодавства України, 

правосуддя здійснюють виключно суди, а окремі правоохоронні органи та 

інші органи, які не є органами правосуддя, сприяють його об’єктивному і 

законному здійсненню 80, с. 376–382. Аналогічної думки дотримується й 

С. Є. Дідик [60, с. 318–321]. У цьому контексті імпонує позиція Р. Мельника, 

який пропонує родовим об’єктом кримінальних правопорушень, 

передбачених у Розділі XVIII Особливої частини КК України, розглядати не 

лише систему правовідносин, яка забезпечує реалізацію судової влади в 
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цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному та 

конституційному судочинстві, а й процесуальну та післяпроцесуальну 

діяльність компетентних органів і осіб, які сприяють судовій діяльності та 

втілюють у життя її результати.  

Таким чином, найбільш правильним видається саме другий підхід до 

розуміння родового об’єкта кримінальних правопорушень проти правосуддя, 

який базується на тому, що суд, як і будь-який інший державний орган, не є 

самодостатнім, не може діяти без взаємодії з іншими спеціалізованими 

державними інституціями, зокрема тими органами, які займаються 

виконанням судових рішень. Аналізуючи цей підхід у світлі досліджуваного 

складу злочину, слід відзначити, що законність та строковість виконання 

рішення ЄСПЛ прямо залежить від забезпечення діяльності таких органів, як 

Державна виконавча служба, Міністерство юстиції, Секретаріат Урядового 

уповноваженого у справах ЄСПЛ, Державна казначейська служба та ін. Такі 

органи хоч і не здійснюють правосуддя, але вони мають втілити в життя його 

результати.  

Таким чином, родовий об’єкт кримінальних правопорушень проти 

правосуддя можна сформулювати як встановлений правовими нормами 

порядок забезпечення та здійснення правосуддя і виконання його результатів. 

Зважаючи на виділену нами чотиричленну класифікацію об’єкта 

кримінального правопорушення «невиконання рішення ЄСПЛ», розглянемо 

видовий об’єкт цього злочину, що дасть змогу детальніше конкретизувати 

відповідну сферу суспільних відносин, які піддаються злочинному впливу. 

Слід зауважити, що науковці не завжди виділяють видовий об’єкт 

кримінальних правопорушень проти правосуддя, але при цьому досить часто 

здійснюють класифікацію таких кримінальних правопорушень залежно від 

суб’єкта або їх об’єктивної сторони. А це, на нашу думку, свідчить про 

визнання ними існування певних достатньо близьких та взаємопов’язаних 

між собою суспільних відносин, які можна визнавати видовими об’єктами. 

Вивчення здійснених науковцями класифікацій кримінальних 
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правопорушень проти правосуддя свідчить, що видовим об’єктом таких 

кримінальних правопорушень, у тому числі і «невиконання рішення ЄСПЛ», 

визнають: інтереси правосуддя у сфері забезпечення належного виконання 

законних вироків, постанов, ухвал чи рішень суду, а також рішень ЄСПЛ 

[102, с. 672]; суспільні відносини, що забезпечують належне виконання 

рішень, вироків, ухвал, постанов суду і призначеного покарання [6, с. 6; 73, 

с. 9; 104, с. 506; 155]; відносини, що забезпечують нормальну діяльність 

органів щодо виконання судового акта [253, с. 360]; порядок виконання 

судових рішень [210, с. 270]; соціальні цінності у сфері правосуддя в частині 

своєчасного і належного виконання судових рішень, ухвалених судами 

України в загальному та особливому порядку та таких, що набрали законної 

сили, а також судових рішень, ухвалених у загальному порядку 

Європейським судом з прав людини [26, с. 8]. Окрім кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 382 КК України, до таких кримінальних 

правопорушень зазвичай також відносять ті, що передбачені ст. 389–395 КК 

України.  

Незважаючи на незначні розбіжності, спільним для всіх цих позицій є 

те, що у них наголошується на виділенні групи кримінальних 

правопорушень, які безпосередньо не посягають на процесуальну діяльність 

суду щодо здійснення судочинства, але призводять до порушення 

нормативно встановленого порядку, що забезпечує належне виконання 

результатів судочинства – судового рішення.  

Саме такий порядок можна визнавати видовим об’єктом 

досліджуваного складу злочину. Оскільки нормативно встановлений 

порядок, що забезпечує належне виконання результатів судочинства, є і 

видовим і водночас безпосереднім об’єктом складу кримінального 

правопорушення «невиконання судового рішення», на нашу думку, саме 

безпосередній об’єкт складу кримінального правопорушення «невиконання 

судового рішення» можна визнати видовим щодо досліджуваного. У зв’язку 

із викладеним вище, важко погодитись із позицією В. А. Головчука, який 
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зауважує, що основний безпосередній об’єкт невиконання судового рішення 

– це діяльність суду в процесі здійснення правосуддя в частині точного та 

своєчасного виконання судових рішень [47, с. 10]. 

Подальша конкретизація об’єкта кримінального правопорушення може 

бути здійснена за рахунок виділення безпосереднього об’єкта. 

В. І. Тютюгін зазначає, що безпосереднім об’єктом невиконання 

судового рішення виступають відносини, які забезпечують належне 

виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду [73, с. 110]. О. О. Дудоров 

таким об’єктом визначає суспільні відносини у сфері правосуддя з приводу 

забезпечення належного виконання законних вироків, постанов, ухвал чи 

рішень суду, а також рішення ЄСПЛ [102, с. 693]. О. Л. Кулєшов таким 

об’єктом називає інтереси правосуддя [122, с. 132]. На думку Л. М. Палюх, 

основний безпосередній об’єкт складу злочину «невиконання судового 

рішення» – це суспільні відносини, які забезпечують обов’язковість 

виконання судових рішень, які прийняті в порядку конституційного, 

кримінального, цивільного, адміністративного, господарського судочинства 

[176]. Також заслуговує на увагу думка О. Л. Котовича про те, що 

безпосереднім об’єктом невиконання судового рішення є право кожної особи 

на справедливий суд в частині забезпечення обов’язкового виконання 

судових рішень [100, с. 11]. М. О. Букач таким об’єктом називає правосуддя в 

частині повного і своєчасного виконання судових рішень, ухвалених судами 

України або Європейським судом з прав людини у загальному порядку і 

таких, що набрали законної сили [26, с. 9]. 

Наведені думки свідчать про те, що хоча серед науковців і відсутня 

єдина позиція щодо безпосереднього об’єкта досліджуваного складу 

кримінального правопорушення, однак практично всі вони погоджуються з 

тим, що при невиконанні судового рішення порушується встановлений 

законодавством порядок виконання судових рішень.  

Ми також поділяємо таку точку зору, адже виконання судового 

рішення, будучи завершальною стадією судочинства, відіграє неабияку роль 
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у забезпеченні відновлення порушених прав. Якщо судове рішення не 

виконане, то особа не отримує того кінцевого результату, якого вона 

прагнула, звертаючись до суду за захистом свого порушеного права. Це 

нівелює всю її попередню діяльність (подання позову, зібрання доказів, 

участь у судових засіданнях тощо), діяльність суду та інших органів і 

установ. Крім того, чинне законодавство досить детально регламентує 

процедуру виконання судового рішення, чітко визначає уповноважені на це 

органи та особи (органи, державної виконавчої служби, приватні виконавці). 

Таким чином, виконання судового рішення хоч і є завершальною стадією 

судочинства, але водночас воно є відносно самостійним етапом, який чітко 

визначений чинним законодавством, має визначене коло осіб, які 

забезпечують його виконання, тощо.  

Відтак, можна стверджувати, що основним безпосереднім об’єктом 

невиконання судового рушення є встановлений законодавством порядок 

виконання судових рішень у порядку конституційного, кримінального, 

цивільного, господарського та адміністративного судочинства. 

Серед науковців існує думка про те, що додатковим безпосереднім 

об’єктом складу злочину «невиконання судового рішення» є нормальна 

діяльність органів, які забезпечують виконання судових актів [37, с. 395; 158, 

с. 54]. Зокрема, на думку А. С. Горелик, Л. В. Лобанової, уся сукупність 

органів, установ, посадових осіб повинна не тільки враховувати судові 

рішення і узгоджувати з ними свої дії, але й сприяти їх здійсненню у 

встановлених законом формах (реєстрації, посвідченні та ін.) [50, с. 28–29]. 

Висловлюючи критичні зауваження щодо вказаної позиції, необхідно 

погодитись з точкою зору Л. М. Палюх про те, що таке визначення 

додаткового безпосереднього об’єкта злочину «невиконання судового 

рішення» звужує розуміння родового об’єкта кримінальних правопорушень 

проти правосуддя, оскільки порядок суспільних відносин, що забезпечує 

нормальну діяльність органів, покликаних виконувати судові акти, за змістом 

є складовою того порядку суспільних відносин, що й становить основний 
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безпосередній об’єкт розгляданого складу злочину [185, с. 323]. Таким 

чином, більш правильною видається позиція про те, що додатковим 

факультативним об’єктом невиконання судового рішення є права та свободи 

людини і громадянина, власність, економічні інтереси суб’єктів 

господарювання, порядок виконання службовими особами своїх 

повноважень [47, с. 7; 163, с. 1114–1115]. Саме таким відносинам може 

заподіюватись шкода, адже, наприклад, у разі, коли не виконується рішення 

про сплату певних коштів, порушення зазнають майнові інтереси стягувача. 

Безпосередній об’єкт невиконання рішення ЄСПЛ необхідно 

розглядати значно вужче, ніж загалом безпосередній об’єкт невиконання 

судового рішення. Це зумовлено як самим рішенням, яке постановляє ЄСПЛ 

та яке має свої особливості, так і спеціальним порядком його виконання.  

З урахуванням наведеного, основним безпосереднім об’єктом 

«невиконання рішення ЄСПЛ» є нормативно встановлений порядок 

виконання рішень ЄСПЛ, що забезпечує право особи на захист своїх прав і 

свобод ЄСПЛ після використання всіх національних засобів правового 

захисту, рішення якого є обов’язковими для виконання Україною.  

Таким чином, невиконання рішення ЄСПЛ, як злочин проти 

правосуддя, посягає на його кінцеву стадію – належне виконання результатів 

судочинства і призводить до того, що порушується нормальна діяльність 

визначених чинним законодавством органів, які повинні здійснювати 

виконання судових рішень. Але невиконання рішень ЄСПЛ призводить не 

лише до порушення порядку їх виконання, але й до того, що особа (стягувач) 

не може захистити свої права чи свободи, порушення яких констатовано 

рішенням ЄСПЛ. Адже в кожному рішенні ЄСПЛ, винесеному на користь 

стягувача, констатується порушення передбачених Конвенцією прав і свобод 

(наприклад, у разі неотримання виплати відшкодування порушення зазнають 

майнові права стягувача, при невиконанні рішення ЄСПЛ про вжиття заходів 

індивідуального порядку порушення зазнає право на справедливий судовий 

розгляд, при невиконанні рішення ЄСПЛ про вжиття заходів загального 
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характеру порушення зазнають права на свободу та особисту недоторканість, 

на свободу зібрань, на ефективний засіб юридичного захисту тощо). Це 

свідчить про те, що додатковий безпосередній об’єкт досліджуваного складу 

злочину має бути обов’язковим, а не факультативним. Як такий додатковий 

обов’язковий об’єкт невиконання рішення ЄСПЛ можна визначити 

нормативно встановлений порядок забезпечення майнових та немайнових 

прав і свобод осіб, що зазнають порушень у результаті невиконання рішення 

ЄСПЛ і нерозривно пов’язані із особою, яка потерпіла від такого 

кримінального правопорушення.  

Наука кримінального права виділяє також питання про визначення в 

складі злочину предмета злочину, під яким у найбільш загальному вигляді 

розуміють будь-які речі матеріального світу, які піддаються безпосередньому 

злочинному впливові або у зв’язку з якими вчинюється злочин. Єдності 

наукових поглядів щодо того, є предмет злочину окремою самостійною 

ознакою складу злочину чи входить до об’єкта злочину або іншого елемента 

складу злочину, немає [247, с. 89; 95, с. 9; 116, с. 76; 67, с. 44]. 

Не вдаючись до дискусії щодо визначення місця предмета 

кримінального правопорушення, ми відзначимо, що правильне його 

встановлення сприяє правильному оцінюванню злочинного посягання. 

Предмет кримінального правопорушення, будучи елементом суспільних 

відносин, є матеріальною формою, з приводу якої існує певний порядок 

відносин. Правильне визначення предмета кримінального правопорушення – 

необхідна умова для подальшого визначення об’єкта кримінального 

правопорушення. Крім того, вивчення особливостей предмета кримінального 

правопорушення сприяє правильній кваліфікації кримінальних 

правопорушень і розмежуванню суміжних складів кримінальних 

правопорушень. 

На думку О. І. Рарога, предмет злочину варто визнавати 

конструктивною ознакою складу злочину, що передбачає його включення в 

підставу кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим, у тих випадках, 
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коли предмет злочину прямо вказаний у законі чи очевидно передбачається, 

його відсутність тягне за собою неможливість притягнення до кримінальної 

відповідальності. Також такі показники предмета злочину, як кількість та 

якість, можуть бути визнані кваліфікаційною ознакою складу злочину [252, 

с. 109]. Предметом злочинного посягання можуть бути речі, предмети, 

цінності – те, що має матеріальну оболонку. Предмет не є обов’язковою 

ознакою кожного кримінального правопорушення, а тому в деяких складах 

кримінальних правопорушень його неможливо вказати. Але у низці випадків 

предмет кримінального правопорушення є не факультативною, а 

обов’язковою ознакою об’єкта кримінального правопорушення, а саме в разі, 

якщо він безпосередньо визначений у статті КК України.  

Невиконання рішення ЄСПЛ, зважаючи на конструювання диспозиції 

ч. 4 ст. 382 КК України, належить до злочинів, що характеризуються 

обов’язковою наявністю предмета, на який безпосередньо спрямоване 

злочинне діяння і через який здійснюється посягання на об’єкт цього 

кримінального правопорушення. Таким предметом є рішення ЄСПЛ. 

Визначаючи рішення ЄСПЛ предметом кримінального 

правопорушення, необхідно визначити поняття та ознаки рішення суду 

загалом, а також поняття та ознаки рішення ЄСПЛ зокрема. Перш за все 

необхідно вказати на необхідність розмежування таких понять, як «рішення 

суду» і «судове рішення». Хоч вони і мають певну зовнішню подібність, але 

їх зміст є різним. Так, М. М. Цуркан судове рішення визначає як правовий 

акт, прийнятий судом на основі нормативно-правових актів, який має 

разовий характер та є обов’язковим до виконання [283, с. 13]. На думку 

М. Й. Штефана, судове рішення – це процесуальна форма вираження 

діяльності суду щодо застосування права [228, с. 401].  

Загалом поняття судового рішення є збірним і охоплює у цивільному 

судочинстві рішення, ухвали, постанови та судовий наказ (ст. 208 та ст. 95 

Цивільного процесуального кодексу України). У ст. 369 КПК України 

вказується на два види судового рішення – вирок (судове рішення, у якому 
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суд вирішує клопотання по суті) та ухвала (судове рішення, у якому суд 

вирішує інші питання). Відповідно до ст. 158 Кодексу адміністративного 

судочинства, визначено такі види судових рішень – постанова (судове 

рішення, яким суд вирішує спір по суті) та ухвала (судове рішення, яким суд 

вирішує певні процесуальні питання). У господарському судочинстві це – 

рішення і постанови (ст. 4
5 

Господарського процесуального кодексу 

України). 

Ю. М. Самолюк зазначає, що рішення суду – це судові рішення, які 

розв’язують матеріально-правовий спір між сторонами та якими 

підтверджується наявність або відсутність певних фактів, тобто справа 

вирішується по суті. Від інших судових рішень вони відрізняються тим, що 

вони захищають порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та 

інтереси [216, с. 92]. 

Вважаємо, що саме в такому значенні слід розуміти рішення ЄСПЛ, 

про яке йдеться у ч. 4 ст. 382 КК України, – як офіційний кінцевий акт 

правосуддя ЄСПЛ, у якому містяться його судження або правові позиції 

(judgment). 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення – це: 

а) остаточне рішення ЄСПЛ у справі проти України, яким визнано 

порушення Конвенції; б) остаточне рішення ЄСПЛ щодо справедливої 

сатисфакції у справі проти України; в) рішення ЄСПЛ щодо дружнього 

врегулювання у справі проти України; г) рішення ЄСПЛ про схвалення умов 

односторонньої декларації у справі проти України.  

Ці рішення ЄСПЛ слід відрізняти від ухвал ЄСПЛ, якими вирішується 

питання про прийнятність або неприйнятність заяви скаржника (decision) і 

які не є предметом кримінального правопорушення, що передбачений ч. 4 

ст. 382 КК України, оскільки не вирішують справу по суті. 

Т. Дудаш та А. А. Пархета виділяють такі ознаки рішення ЄСПЛ: є 

офіційним юридичним актом компетентного органу; є обов’язковим для 
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виконання країнами – учасницями Конвенції; має публічно владний характер 

та забезпечується міждержавним утворенням – Радою Європи; містить 

індивідуальне, формально обов’язкове правило поведінки; регулює конкретні 

випадки суспільного життя; має юридичну силу, визначену статусом суб’єкта 

тлумачення – ЄСПЛ; розраховане на персоніфікованих суб’єктів – заявника 

та державу-відповідача; має письмову юридичну форму вираження; має 

пряму дію [61, с. 174–175; 179, с. 125–126]. 

Серед наведених ознак при кваліфікації досліджуваного кримінального 

правопорушення найбільш важливого значення набувають такі ознаки 

рішення ЄСПЛ, як законна сила та обов’язковість для виконання, адже тільки 

з моменту вступу в законну силу рішення спричинює виникнення, зміну або 

припинення правовідносин. У диспозиції ч. 1 ст. 382 КК України зазначено, 

що відповідальність настає у випадку невиконання чи перешкоджання 

виконанню тільки таких судових рішень, які набрали законної сили. Вказівка 

на цю обставину є абсолютно обґрунтованою, оскільки судові рішення, що не 

набрали законної сили, не вважаються остаточними і можуть бути змінені. 

Незважаючи на те, що ч. 4 ст. 382 не містить аналогічної вказівки, так само і 

рішення ЄСПЛ підлягають виконанню лише за умови, якщо вони є 

остаточними. Остаточне рішення, як правило, виносить відповідна палата, 

яка розглядає справу, а в передбачених зазначеною Конвенцією виняткових 

випадках – Велика палата ЄСПЛ [62, с. 812]. 

Статтею 124 Конституції України закріплено правило, відповідно до 

якого рішення ухвалюються судами іменем України і вони обов’язкові до 

виконання на всій території України без винятку. У свою чергу, рішення 

суду, постановлене на підставі відповідного процесуального законодавства, 

стає обов’язковим з моменту його винесення і проголошення. Однак тут 

доцільно також зазначити, що таке рішення з моменту набрання ним законної 

сили стає загальнообов’язковим, тобто воно є обов’язковим не тільки для 

суду та інших учасників процесу, але й для всіх органів, підприємств, 
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установ, організацій, посадових осіб і громадян, та підлягає виконанню на 

всій території України [52, с. 141]. 

Таким чином, обов’язковість судового рішення нерозривно пов’язана з 

такою його властивістю, як законна сила. Тому надалі розкриття сутності 

обов’язковості судового рішення розглядатиметься через таку властивість, як 

законна сила такого рішення. 

Потрібно враховувати, що законна сила судового рішення – це 

наділення його тими самими якостями, властивостями, якими 

характеризується нормативний акт. Порівнюючи властивості рішення, яке 

набрало законної сили, з нормативним актом, Н. А. Чечіна зазначає, що 

«нормативні акти містять приписи, виконання яких обов’язкове для 

суб’єктів, на яких вони поширюються, причому всі особи, підприємства і 

організації мають сприяти виконанню цих приписів. Ця властивість має назву 

обов’язковості. Такою властивістю наділене і судове рішення. Ця властивість 

судового рішення безпосередньо залежить і є наслідком обов’язковості 

норми, яку застосовує суд» [285, с. 56]. Таким чином, Н. А. Чечіна розглядає 

обов’язковість судового рішення як похідну від обов’язковості норми права, 

яка була застосована судом при ухваленні цього рішення. Н. І. Маслєннікова 

розглядає законну силу рішення «як стабільність, зумовлену виключністю, 

неспростовністю, преюдиціальністю і забезпечену законом обов’язковість 

його дії» [146, с. 10]. 

З огляду на вищесказане, можна зробити висновок, що в науці є 

традиційним такий підхід, за якого обов’язковість судового рішення 

розглядається як наслідок вступу рішення в закону силу разом з 

виключністю, незмінністю, преюдиціальністю та необхідністю виконання 

такого рішення. 

Разом з тим деякі процесуалісти вбачають в обов’язковості рішення 

безпосередню сутність законної сили, виводячи з обов’язковості решту 

властивостей судового рішення, яке набрало законної сили. Зокрема, 

Н. Б. Зейдер вважає, що «під законною силою судового рішення розуміється 
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особлива властивість постановленого по справі судового рішення, яка 

полягає в тому, що рішення стає обов’язковим як для сторін та інших 

учасників справи, так і для самого суду, що постановив рішення, а також для 

всіх державних установ, підприємств, колгоспів та інших кооперативних та 

громадських організацій, посадових осіб і громадян, хоча вони й не брали 

участі у справі»
 
[70, с. 113]. Таке визначення законної сили було піддане 

критиці П. П. Заворотьком, який зазначив, що вказівка лише на 

обов’язковість судового рішення означає, що увага акцентується на його 

примусовій силі і недооцінюється авторитетність рішення з усіма його 

наслідками [66, с. 107]. 

З практичної точки зору викликає певний інтерес концепція, згідно з 

якою, законна сила судового рішення ототожнюється з його незмінністю, яка 

є результатом неспростовності та виключності, тоді як обов’язковість 

розцінюється як властивість не судового рішення, а матеріально-правових 

відносин, підтверджених судом
 
[55, с. 40]. 

Таким чином, діапазон суджень про співвідношення понять законної 

сили і обов’язковості судового рішення досить широкий. Проте наявність цих 

властивостей у судового рішення так чи інакше визнають майже всі автори. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує позиція російського вченого 

Є. В. Клінової, на думку якої, виділення загальнообов’язковості як 

самостійної властивості законної сили судового рішення вбачається 

невиправданим. Вона вважає, що стосовно осіб, які беруть участь у справі, 

прояв обов’язковості повністю охоплюється властивостями виключності, 

преюдиціальності та виконавчості рішення, вплив же судового рішення на 

осіб, які не брали участі у справі, не ґрунтується на самому судовому 

рішенні, а випливає із закону та фактичних обставин справи [82, с. 10]. 

Остання позиція дає нам підстави говорити про те, що дискусійним 

також залишається питання про межі законної сили судового рішення та межі 

його обов’язковості. Ця проблематика ані в правовій науці, ані у 
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вітчизняному законодавстві, ані в судовій практиці не висвітлюється 

однозначно. 

Розглядаючи суб’єктивні межі законної сили судового рішення в 

рамках досліджень, напрацьованих за часів радянського періоду, слід 

відзначити, що їм характерне взагалі заперечення наявності таких меж. 

Судове рішення є обов’язковим для всіх організацій, посадових осіб і 

громадян, і всі вони мають рахуватися з рішенням, сприяти його виконанню і 

не мають права вважати його неправильним чи ставити під сумнів законність 

його постановлення
 

[53, с. 190]. Саме тому й почали вживати термін 

«загальнообов’язковість». Таким чином, відбувалась підміна поняття 

«суб’єктивні межі законної сили» поняттям «межі обов’язковості судових 

рішень». Інші, розмежовуючи ці дві категорії, відзначають, що 

«обов’язковість» не має суб’єктивних меж. У цьому її відмінність від 

законної сили судового рішення, яка поширюється лише на осіб, які брали 

участь у справі. Обов’язковість – це вимога до всіх без винятку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

посадових осіб, громадян та юридичних осіб, які не брали участі у справі, на 

всій території держави неухильно виконувати судове рішення, якщо це 

залежить від їх дій, входить до їх компетенції» [289, с. 37]. У зв’язку із 

викладеними вище поглядами Є. В. Клінової на обов’язковість судових 

рішень зауважимо, що вона взагалі вважає неіснуючою проблему 

несумісності поняття загальнообов’язковості судових рішень та суб’єктивних 

меж законної сили судового рішення [82, с. 15]. 

Аналізуючи наведені наукові позиції, найбільш вдалою щодо 

визначення законної сили рішення суду видається думка Р. О. Гавріка, який 

вважає, що законна сила судового рішення – це його якість, що характеризує 

судове рішення як акт правосуддя і забезпечує реалізацію владного веління, 

яке міститься в рішенні, та визначеність у встановлених судовим рішенням 

правовідносинах. Зміст законної сили становлять її статичний (остаточність 
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судового рішення) та динамічний (обов’язковість судового рішення) 

елементи [43, с. 11]. 

Відповідно до ч. 2 Конвенції, рішення ЄСПЛ стає остаточним і набирає 

законної сили: a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з 

клопотанням про передання справи на розгляд Великої палати; або b) через 

три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про передання 

справи на розгляд Великої палати не було заявлено; або c) якщо колегія 

Великої палати відхиляє клопотання про передання справи на розгляд 

Великої палати згідно зі статтею [91]. 

Обов’язковість виконання рішень ЄСПЛ передбачається в ст. 46 

Конвенції. Слід зазначити, що у більшості європейських країн виконання 

рішень ЄСПЛ здійснюється, як правило, на підставі законів, які регулюють 

загальні процедури виконання рішень національних судів.  

Об’єкт невиконання рішення ЄСПЛ характеризується ще й такою 

ознакою, як потерпілий від кримінального правопорушення. Зважаючи на те, 

що в  ч. 4 ст. 382 КК України прямо не вказано, хто може бути потерпілим 

від вчинення такого кримінального правопорушення, встановити його 

необхідно шляхом аналізу норм чинного законодавства та висловлених 

науковцями думок. 

Загалом поняття «потерпілий» має нормативне закріплення в КПК 

України, у ст. 55 якого вказано, що потерпілим у кримінальному провадженні 

може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди [110]. У КК 

України такий термін згадується неодноразово, хоч і відсутнє його 

визначення. Так, у диспозиціях низки статей містяться вказівки на суб’єктів, 

які можуть бути потерпілими від злочинних посягань: журналіст, автор, 

винахідник, державний чи громадський діяч, суддя тощо.  

У деяких складах кримінальних правопорушень проти правосуддя 

термін «потерпілий» використовується як конструктивна ознака відповідних 
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діянь. Аналіз таких кримінальних правопорушень призводить до висновку, 

що в окремих складах потерпілий вказаний як учасник кримінального 

судочинства, тобто в кримінально-процесуальному сенсі, наприклад 

перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх 

до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386 КК України). 

У більшості ж викладених у кримінальному законі випадків потерпілий 

визнається суб’єктом охоронюваних суспільних відносин, якому 

заподіюється або створюється реальна загроза заподіяння шкоди в результаті 

злочинного посягання. Вказівка на нього в кримінальному законі має на меті 

відображення характеру і ступеня суспільної небезпеки кримінального 

правопорушення. 

На думку М. В. Сенаторова, потерпілий від злочину – це соціальний 

суб’єкт (фізична чи юридична особа, держава, інше соціальне утворення або 

ж суспільство в цілому), благу, праву чи інтересу якого, що перебуває під 

охороною кримінального закону, злочином заподіюється шкода або 

створюється загроза такої [217, с. 203]. 

Слід також зазначити, що зміст поняття «потерпілий» у КПК і в КК 

України є різним. З одного боку, це потерпілий у конкретному 

процесуальному образі фізичної або юридичної особи, якій кримінальним 

правопорушенням завдано шкоду, а з іншого – потерпілий в узагальненому 

сенсі, як володілець відповідних прав та інтересів, забезпечених 

забороняючою нормою кримінального закону. Таким чином, у сучасній 

правовій доктрині України розрізняють кримінально-правове і кримінально-

процесуальне поняття потерпілого. Не вдаючись у дискусію щодо 

правильності того чи іншого підходу, зазначимо, що за логікою речей 

процесуальна фігура потерпілого є похідною від його матеріально-правового 

статусу. Тому саме кримінально-правове поняття потерпілого має бути 

первинним (базовим) стосовно відповідного кримінально-процесуального 

поняття, а не навпаки.  
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Зважаючи на специфічність досліджуваного складу кримінального 

правопорушення, потерпілим може бути визнана особа (стягувач), яка 

звернулась за захистом своїх порушених прав до ЄСПЛ і на користь якої 

постановлено рішення, яке Україна не виконала. Відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» стягувачем є особа, за заявою якої ЄСПЛ постановлено 

рішення, її представник, правонаступник, особа (група осіб), на користь якої 

рішенням ЄСПЛ визначено обов’язок України в міждержавній справі [188]. 

У цьому законодавчому визначенні не деталізовано, яка саме особа може 

бути стягувачем – фізична чи юридична. 

Відповідно до ст. 34 Конвенції, «Суд може приймати заяви від будь-

якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе 

потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін 

порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї» [91]. 

М. В. Буроменський вказує, що під особами у цій статті розуміють індивідів 

– тобто фізичних осіб (person), а також групи фізичних осіб. За колом осіб 

заявником може бути не лише громадянин тієї держави, у якій відбулося 

порушення прав, але й будь-який іноземець чи особа без громадянства, що 

опинилася під юрисдикцією держави – учасниці Конвенції, незалежно від 

того, проживає ця особа в державі постійно чи знаходиться тимчасово [29, 

с. 17]. 

Також у ст. 34 Конвенції йде мова про неурядові організації, але 

визначення таких організацій у Конвенції відсутнє. У практиці ООН 

неурядовими організаціями вважаються майже всі види приватних 

організацій, але лише в тому разі, коли вони є незалежними від державного 

контролю, неполітичної, некомерційної та некримінальної діяльності [318]. 

Відповідно до п. 1 рішення Комітету Міністрів Ради Європи «Основоположні 

принципи статусу неурядових організацій в Європі» (837-ме засідання від 

16 квітня 2003 р.), неурядові організації – це добровільні самоврядні 

організації, які не підпорядковуються органам державної влади. Терміни, які 
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використовуються для опису таких організацій в національному 

законодавстві, можуть варіюватись. Це можуть бути асоціації, благодійні 

спілки, фонди, суспільні некомерційні організації, товариства і трасти. 

Основною метою неурядової організації не є отримання прибутку і вони 

можуть бути як неформальними, так і такими, що мають правосуб’єктність та 

створюються за ініціативи приватної особи або групи осіб (п. 1, 4–6 рішення) 

[174]. На думку Г. Г. Тараненка, неурядова організація – це будь-яке 

об’єднання, утворене не на основі міжурядового договору, яке не передбачає 

отримання комерційного прибутку та здобуття політичної влади [234, с. 321]. 

Н. В. Котенко неурядовою організацією визнає об’єднання фізичних та/або 

юридичних осіб на добровільних засадах, яке не підпорядковується 

державним структурам, діє на некомерційній основі та має на меті 

задоволення партнерських інтересів влади, бізнесу і громади [99, с. 76]. 

Також, окрім неурядових організацій, суб’єктами звернення до ЄСПЛ 

можуть бути релігійні (церковні) органи, які мають права, викладені в ч. 1 

ст. 9 Конвенції, а також засоби масової інформації, які мають права, 

передбачені в ч. 1 ст. 10 Конвенції [29]. 

Крім того, відповідно до положень ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, 

право на звернення до ЄСПЛ за захистом своїх порушених прав та 

охоронюваних Конвенцією свобод, пов’язаних з реалізацією права власності, 

можуть мати будь-які юридичні особи [214, с. 38]. Також суб’єктами 

звернення за захистом відповідних прав, а відповідно, і стягувачами можуть 

бути групи як юридичних, так і фізичних осіб, а також групи, до яких 

входять і юридичні, і фізичні особи [29, с. 19]. 

Звісно, усі зазначені суб’єкти мають право на звернення до ЄСПЛ за 

умови, що були порушені їх певні права, передбачені Конвенцією та 

протоколами до неї.  

Зважаючи на те, що ЄСПЛ є міжнародним органом, який за певних 

умов може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення 

своїх прав, потерпілим у складі кримінального правопорушення 
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«невиконання рішення ЄСПЛ» можна визнати особу (фізичні та юридичні 

особи, а також групи фізичних та/або юридичних осіб) – суб’єкта суспільних 

відносин, що володіє правами та свободами, передбаченими Конвенцією, 

порушення яких призвело до звернення до ЄСПЛ та постановлення ним 

відповідного рішення, що не було виконано або виконане неналежним 

чином. 

Таким чином, невиконання рішення ЄСПЛ, посягаючи на встановлений 

порядок здійснення правосуддя, порушує його зміст, що полягає в умисному 

невиконанні суб’єктом, уповноваженим виконувати рішення ЄСПЛ своїх 

зобов’язань. Як результат, відбувається порушення нормального 

функціонування нормативно встановленого порядку виконання рішення 

ЄСПЛ. Додатково це також призводить до порушення встановленого порядку 

забезпечення майнових та немайнових прав осіб, які звернулись за захистом 

до ЄСПЛ і на користь яких винесене відповідне рішення.  

 

 

2.2. Об’єктивна сторона невиконання рішення Європейського суду 

з прав людини в Україні 

 

 

Характеристика об’єктивної сторони має важливе значення для 

розв’язання проблем юридичного аналізу складу злочину. Об’єктивна сторона є 

явищем соціальної дійсності, тому саме в її ознаках виявляється зовнішня, 

видима сторона злочину – конкретний акт поведінки суб’єкта, що полягає в дії 

чи бездіяльності, здійснюється у певній обстановці, у певному місці та в певний 

час. У поєднанні з іншими елементами складу злочину об’єктивна сторона 

визначає ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння і впливає на характер 

призначуваної винному міри покарання [142, с. 7]. 

У КК України відсутнє визначення поняття об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. У теорії кримінального права об’єктивна 
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сторона кримінального правопорушення, виступаючи об’єктивним проявом 

винуватості, являє собою зовнішній акт суспільно небезпечного посягання на 

об’єкт кримінально-правової охорони [33, с. 17; 142, с. 7; 241, с. 6]. Цей 

елемент складу кримінального правопорушення має цілу низку специфічних 

властивостей, які відрізняють його від інших елементів складу кримінального 

правопорушення. По-перше, саме в об’єктивних ознаках більшою мірою 

виявляється суспільна небезпечність кримінального правопорушення. 

Вказане пов’язано з тим, що кримінально-каране діяння руйнує об’єкт 

кримінального правопорушення, викликає до життя негативні, суспільно-

небезпечні наслідки. По-друге, об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення дає змогу з’ясувати зміст інших ознак, наприклад, ознак 

суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. По-третє, об’єктивна 

сторона кримінального правопорушення містить у собі ознаку, що є 

передумовою кримінальної відповідальності – діяння, яке вчиняється 

суб’єктом кримінального правопорушення.  

Об’єктивну сторону кримінального правопорушення характеризують 

такі ознаки: суспільно-небезпечне діяння, що здійснюється у формі дії або 

бездіяльності; суспільно-небезпечні наслідки, причинний зв’язок між ними, а 

також місце, спосіб, час, обстановка, знаряддя та засоби вчинення 

кримінального правопорушення. 

У межах загального вчення про об’єктивну сторону кримінального 

правопорушення прийнято класифікувати всі ознаки, які її характеризують, 

на дві групи – основні (обов’язкові) і факультативні (додаткові). Основні 

ознаки – це ті, які притаманні кожному складу, описаному в Особливій 

частині кримінального закону, а факультативні – лише в окремих видах, де 

вони впливають на ступінь суспільної небезпечності діяння. Поділ ознак 

об’єктивної сторони на обов’язкові й факультативні передбачається лише в 

рамках загального поняття об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. Тому якщо факультативну ознаку законодавець включає в 

об’єктивну сторону основного або кваліфікованого складу кримінального 
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правопорушення, то для цього складу кримінального правопорушення вона є 

обов’язковою. 

До обов’язкових ознак об’єктивної сторони у злочинах з формальним 

складом традиційно прийнято зараховувати суспільно-небезпечне діяння, а в 

злочинах з матеріальним складом обов’язковими ознаками об’єктивної 

сторони разом з діянням також є наслідки і причинний зв’язок між діянням і 

наслідками. 

Відповідно до ст. 11 КК України, суспільно небезпечне діяння 

законодавці визначають як дію або бездіяльність. На думку В. Б. Малініна і 

О. Ф. Парфьонова, таке визначення свідчить про те, що законодавець визнає 

злочином не думки чи небезпечний стан особи, а тільки діяння, тобто 

зовнішню поведінку людини [142, с. 35]. 

Дія – це протиправна, свідома, вольова активна поведінка фізичної 

особи (вчинення певної дії за наявності обов’язку та можливості не вчиняти 

її), що завдає чи може завдати шкоди охоронюваним КК України відносинам. 

Більшість кримінальних правопорушень (близько 2/3 від загальної кількості 

[106, с. 122;171]) може бути вчинена тільки шляхом дії. Дія може виражатись 

в одиночному або в декількох рухах (тобто бути простою чи складною). 

Початком дії буде момент набуття певним активним свідомим вольовим 

вчинком ознак суспільної небезпеки та протиправності; закінченням – 

момент вчинення конкретного руху чи першого з рухів, що становлять цю 

дію (злочин з усіченим складом), момент завершення конкретного руху чи 

усіх рухів, що в сукупності становлять цю дію (злочин з формальним 

складом), момент настання суспільно небезпечного наслідку (злочин з 

матеріальним складом) [171; 241, с. 85]. 

Бездіяльність – це протиправна, свідома, вольова пасивна поведінка 

фізичної особи (невчинення певної дії за наявності обов’язку та можливості її 

вчинити), що завдає чи може завдати шкоди відносинам, охоронюваним 

кримінальним законом. Обов’язок та наявність можливості діяти певним 

чином можуть ґрунтуватись на законі, підзаконному акті, законному наказі 
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чи розпорядженні, службовому чи професійному становищі, умовах 

цивільного договору, родинних відносинах тощо. Зміст обов’язку, 

можливість його виконання, конкретна обстановка, місце і час враховуються 

під час кримінально-правової оцінки бездіяльності [106, с. 118–119;171]. 

Злочинна бездіяльність розпочинається зі здійснення пасивної 

поведінки особою, яка зобов’язана і має можливість діяти певним чином, а 

закінчується в момент реального заподіяння шкоди або в момент створення 

загрози її завдання, або з моменту припинення такої загрози. А. І. Бойко 

зазначає, що бездіяльність можна охарактеризувати такими поняттями, як 

невиконання, ненадання, порушення, відмова, ухилення, припинення, 

приховування [20, с. 203;171]. 

Всі ці загальні положення знаходять своє відображення і в об’єктивній 

стороні кримінальних правопорушень проти правосуддя. Такі злочини 

вчиняються переважно у формі активних дій – цьому сприяє і сама особлива 

сфера цієї категорії кримінальних правопорушень. Однак, безумовно, що і в 

цій сфері можливим є прояв пасивності, бездіяльності, що виявляється у 

невиконанні особою своїх обов’язків. А це є важливим, коли ми говоримо 

про невиконання рішення ЄСПЛ. 

На думку В. І. Борисова та В. І. Тютюгіна, об’єктивна сторона 

кримінальних правопорушень проти правосуддя полягає в різних видах 

перешкоджання чи протидії нормальній діяльності органів чи установ, які 

здійснюють правосуддя, або діяльності уповноважених законом осіб, які 

сприяють здійсненню судочинства [73, с. 11] О. Л. Котович вказує, що з 

об’єктивної сторони злочини, що порушують право на справедливий суд, 

характеризуються діями, а об’єктивна сторона невиконання судового 

рішення (ст. 382 КК України) – ще й бездіяльністю [100]. 

В. А. Головчук стверджує, що об’єктивна сторона складів 

кримінальних правопорушень, які посягають на порядок виконання судових 

рішень, за винятком невиконання рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК України), 

складається з декількох альтернативних діянь. Невиконання судового 
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рішення – з невиконання або перешкоджання виконанню судового рішення 

(ч. 1–3 ст. 382 КК України), тоді як об’єктивна сторона злочину, 

передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України, відповідно до законодавчого 

визначення, виражається лише в умисному невиконанні службовою особою 

рішення ЄСПЛ, тобто в бездіяльності. Тому він вказує на доцільність 

законодавчої регламентації у ч. 4 ст. 382 КК України відповідальності також 

за «перешкоджання виконанню рішення ЄСПЛ» [47, с. 12]. 

Ми погоджуємося з тим, що таку неузгодженість необхідно 

законодавчо усунути, адже це невиправдано виключає зі сфери кримінально-

правової охорони порядку виконання рішення ЄСПЛ коло діянь, які можуть 

полягати в перешкоджанні виконанню такого рішення, а також не відповідає 

зарубіжному досвіду криміналізації перешкоджання виконанню судових 

рішень. Тому ми підтримуємо позицію В. А. Головчука та пропонуємо на 

законодавчому рівні закріпити невиконання рішення ЄСПЛ саме як діяння, 

що може виражатись у формі дії чи бездіяльності.  

На цих формах зосередимо нашу увагу далі.  

Для того, щоб зрозуміти, у чому полягає невиконання рішення ЄСПЛ 

та які ж саме обов’язки службова особа порушує при невиконанні рішення 

ЄСПЛ (тобто що ж власне вона не виконує), зосередимо увагу на певних 

найбільш важливих моментах належності виконання рішення ЄСПЛ. 

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики ЄСПЛ», виконання рішення ЄСПЛ складається з таких елементів: 

а) виплата стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів 

індивідуального характеру; б) вжиття заходів загального характеру. 

Розглянемо ці елементи детальніше. Законодавчо визначений порядок 

виконання рішення ЄСПЛ щодо виплати відшкодування, під яким 

розуміється: а) сума справедливої сатисфакції, визначена рішенням ЄСПЛ 

відповідно до ст. 41 Конвенції; б) визначена у рішенні ЄСПЛ щодо 

дружнього врегулювання або у рішенні ЄСПЛ про схвалення умов 
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односторонньої декларації сума грошової виплати на користь стягувача 

[188].  

Протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття 

Рішенням статусу остаточного Орган представництва, яким є Урядовий 

уповноважений у справах ЄСПЛ [193], надсилає стислий виклад рішення 

стягувачеві, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, усім 

державним органам, посадовим особам та іншим суб’єктам, безпосередньо 

причетним до справи, за якою постановлено Рішення. 

З метою виплати стягувачеві відшкодування Орган представництва 

протягом десяти днів від дня отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття 

рішенням статусу остаточного надсилає: а) стягувачеві стислий виклад 

рішення та повідомлення з роз’ясненням його права подати до ДВС заяву про 

виплату відшкодування; б) до ДВС – оригінальний текст і переклад 

резолютивної частини остаточного рішення ЄСПЛ. Автентичність перекладу 

має бути засвідчена Урядовим уповноваженим. ДВС упродовж десяти днів з 

дня надходження вказаних документів відкриває провадження. Протягом 

одного місяця з дня відкриття виконавчого провадження Урядовий 

уповноважений надсилає до Державної казначейської служби України (далі – 

ДКС) постанову про відкриття виконавчого провадження, а також 

оригінальний текст і переклад резолютивної частини остаточного рішення 

ЄСПЛ. Протягом десяти днів з дня надходження вказаних документів ДКС 

здійснює списання на вказаний стягувачем рахунок, або на депозитний 

рахунок ДВС коштів, сума яких визначена у Рішенні. При цьому необхідно 

відзначити, що здійснення усіх виплат (у тому числі пені) відбувається за 

рахунок коштів з відповідної бюджетної програми Державного бюджету 

України. Оскільки за рішенням ЄСПЛ не видається виконавчий лист (на 

відміну від рішень, ухвал та постанов національних судів), то особа-стягувач 

не зобов’язана самостійно пред’явити рішення до виконання або будь-яким 

чином здійснювати таке виконання. Однак для своєчасного виконання 

рішення ЄСПЛ в частині виплати відшкодування стягувачеві необхідно 
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подати до ДВС певні документи: заяву про виплату відшкодування, у якій 

мають бути зазначені реквізити банківського рахунка для перерахування 

коштів; копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб). 

Підтвердження списання коштів (відшкодування) для ДВС є підставою 

закінчення виконавчого провадження. Також ДВС протягом трьох днів 

надсилає Урядовому уповноваженому постанову про закінчення виконавчого 

провадження та підтвердження списання коштів [188].  

На Міністерство юстиції покладається обов’язок з конвертації коштів, 

які присуджуються скаржнику ЄСПЛ, а також процедури з оформлення 

платіжних документів відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з 

виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за 

наслідками розгляду справ проти України, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 [191]. 

Окрім виплати відшкодування, на підставі рішення ЄСПЛ стягувач 

може вимагати вжиття додаткових заходів індивідуального характеру, якими, 

відповідно до ст. 10 вказаного Закону, є відновлення наскільки можливо 

попереднього стану стягувача, який існував до порушення норм Конвенції 

(restіtutіo іn іntegrum) або ж інші заходи, які визначаються в Рішенні.  

Відновлення попереднього юридичного стану стягувача здійснюється 

шляхом скасування як рішення касаційної або апеляційної інстанції, так і 

рішення суду першої інстанції з направленням справи на новий розгляд до 

суду першої інстанції або шляхом повторного розгляду справи 

адміністративним органом. Так, рішення ЄСПЛ є підставою для порушення 

касаційного провадження у справі за винятковими обставинами (глава 33 

Кримінального процесуального кодексу України, глава 3 розділу V 

Цивільного процесуального кодексу України, розділ XII-2 Господарського 

процесуального кодексу України, глава 3 Розділу IV Кодексу 

адміністративного судочинства України та глава 24-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення). 
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Відповідно до Рекомендації NR(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження 

у певних справах на національному рівні після ухвалення рішень 

Європейським судом з прав людини», повторний розгляд справи, включаючи 

поновлення провадження, визнається адекватним способом поновлення прав 

і пропонується застосувати в разі, якщо: а) потерпіла сторона і далі зазнає 

негативних наслідків від рішення, ухваленого на національному рівні, – 

наслідків, щодо яких виплата справедливої сатисфакції не була адекватним 

засобом захисту і які не можна виправити інакше ніж через повторний 

розгляд або поновлення провадження; б) рішення ЄСПЛ спонукає до 

висновку, що рішення національного суду суперечить Конвенції або в основі 

визнаного порушення лежали суттєві процедурні помилки чи положення, які 

ставлять під серйозний сумнів результат провадження на національному 

рівні. 

У цій же рекомендації Комітет Міністрів зазначив, що практика 

здійснення нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ засвідчила, що повторний 

розгляд справи або відновлення провадження виявилися за певних обставин 

найбільш ефективними, якщо не єдиними засобами досягнення restitutio in 

integrum [295]. 

Зважаючи на те, що в ст. 7 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики ЄСПЛ» визначено строки виконання рішення ЄСПЛ, 

можна говорити про такі ознаки виконання цих рішень, як своєчасність та 

повнота. Так, відповідно до ч. 1 ст. 8 вказаного Закону, виплата стягувачеві 

відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття 

рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у рішенні. У межах 

цього строку також існують інші строки, у рамках яких мають бути вчинені 

певні дії, спрямовані на виконання рішення ЄСПЛ, наприклад, протягом 

одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження за рішенням 

Орган представництва надсилає до Державної казначейської служби 
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постанову про відкриття виконавчого провадження та документи, 

передбачені у пункті «б» частини першої статті 7 вказаного Закону. 

Повнота виконання рішень – це неможливість корегування обсягів 

стягнення (зменшення їх чи збільшення), розширення чи звуження змісту 

способу та порядку виконання, передбаченого рішенням ЄСПЛ. Під 

повнотою виконання рішення ЄСПЛ слід розуміти, наприклад, виплату у 

повному розмірі суми відшкодування, що визначена у рішенні ЄСПЛ.  

Зважаючи на існування в контексті виконання рішення ЄСПЛ заходів 

індивідуального та загального характеру, покладення обов’язків з виконання 

таких рішень на суди, органи ДВС, а також на інші органи влади щодо 

здійснення правосуддя в частині своєчасного та повного виконання рішень 

ЄСПЛ, вважаємо, що невиконанням рішення ЄСПЛ можна визначити 

несвоєчасне та/або неповне виконання покладеного на службову особу, орган 

державної влади, державу обов’язку виконати рішення ЄСПЛ у справі проти 

України з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції та 

протоколів до неї.  

Таке невиконання рішення ЄСПЛ безпосередньо може бути пов’язане з 

такими діяннями: 

а) незабезпечення перекладу та опублікування повних текстів рішень 

ЄСПЛ українською мовою у спеціалізованому у питаннях практики ЄСПЛ 

юридичному виданні, що має поширення у професійному середовищі 

правників – «Офіційному віснику України» або «Урядовому кур’єрі» чи на 

офіційному сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua); 

б) ненадсилання органом представництва стягувачеві протягом 10 днів 

з моменту отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття рішенням статусу 

остаточного стислого викладу рішення та повідомлення з роз’ясненням його 

права подати до ДВС заяву про виплату відшкодування, у якій мають бути 

зазначені реквізити банківського рахунка для переказу коштів (на цій стадії 

проблемою, що ускладнює виконання рішення ЄСПЛ може бути необхідність 

з’ясування місцезнаходження стягувача. У зв’язку з цим Н. Коломієць 

http://www.minjust.gov/
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пропонує внести зміни до Закону України «Про виконання рішень 

Європейського суду з прав людини», а саме покласти на орган 

представництва обов’язок щодо вжиття заходів для з’ясування 

місцеперебування (місцезнаходження) стягувача) [87]; 

в) ненадсилання органом представництва протягом 10 днів з моменту 

отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття рішенням статусу остаточного 

до ДВС: 1) оригінального тексту і перекладу резолютивної частини 

остаточного рішення ЄСПЛ у справі проти України, яким визнано 

порушення Конвенції; 2) оригінального тексту і перекладу резолютивної 

частини остаточного рішення ЄСПЛ щодо справедливої сатисфакції у справі 

проти України; 3) оригінального тексту і перекладу рішення ЄСПЛ щодо 

дружнього врегулювання у справі проти України; 4) оригінального тексту і 

перекладу рішення ЄСПЛ про схвалення умов односторонньої декларації у 

справі проти України;  

г) невідкриття ДВС виконавчого провадження упродовж десяти днів з 

дня надходження документів;  

д) невиплата стягувачеві відшкодування за рішенням ЄСПЛ протягом 

тримісячного строку або у строк, що передбачений у рішенні;  

е) ненадсилання органом представництва протягом одного місяця з дня 

відкриття виконавчого провадження за рішенням ЄСПЛ до ДКС постанови 

про відкриття виконавчого провадження та необхідних документів;  

є) несписання ДКС протягом 10 днів від дня надходження документів 

на вказаний стягувачем банківський рахунок, а в разі його відсутності – на 

депозитний рахунок ДВС коштів з відповідної бюджетної програми 

Державного бюджету України; 

ж) неповідомлення ДКС у встановленому законом порядку стягувача 

про необхідність подання додаткового пакета документів для здійснення 

виплат; 

з) ненарахування пені на суму відшкодування у разі порушення строку 

виконання рішення ЄСПЛ. У разі, якщо ДКС протягом трьох місяців не 
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перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім випадку, 

зазначеного в частині четвертій статті 4 Закону, стягувачу виплачується 

компенсація в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми за рахунок 

коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання 

рішень суду. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за 

рішенням суду про стягнення коштів з державного органу нараховується 

ДКС. 

Н. В. Шелевер наголошує, що складність виконання рішення ЄСПЛ 

щодо виплати відшкодування полягає в тому, що Закон України «Про 

виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» не передбачає 

зобов’язань щодо визначення сум у держбюджеті, потрібних для щорічної 

реалізації рішень цього суду [290, с. 110]. Але невиконання рішення суду не 

може бути виправдане відсутністю бюджетних видатків. Так, у справі 

«Шмалько проти України» ЄСПЛ констатував, що орган державної влади не 

має права посилатися на брак коштів, щоб виправдати невиконання судового 

рішення про виплату боргу [207]. 

Невиконання рішення ЄСПЛ щодо вжиття додаткових заходів 

індивідуального характеру може полягати у такому: 

а) ненадсилання органом представництва стягувачеві протягом 10 днів 

з моменту отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття рішенням статусу 

остаточного повідомлення з роз’ясненням його права порушити провадження 

про перегляд справи та/або про його право на відновлення провадження 

відповідно до чинного законодавства; 

б) неповідомлення органом представництва протягом 10 днів з моменту 

отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття рішенням статусу остаточного 

органів, які є відповідальними за виконання передбачених у рішенні 

додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, порядок і строки 

виконання цих заходів; 

в) невиконання уповноваженими органами додаткових заходів 

індивідуального характеру у визначений в рішенні строк – нездійснення 
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повторного розгляду справи адміністративним органом, нездійснення 

повторного розгляду справи судом.  

Переважно питання про невиконання додаткових заходів 

індивідуального характеру не постає, адже в такому разі стягувач на підставі 

прийнятого на його користь рішення ЄСПЛ звертається до Верховного Суду 

України із заявою про перегляд судового рішення щодо нього з підстав 

встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні справи судом. Такі заяви задовольняються і Верховний Суд 

України скасовує судове рішення (судові рішення) та направляє справу на 

повторний розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції. Так, 

Верховний Суд України у постанові від 6 липня 2015 р., враховуючи зміст 

рішення ЄСПЛ від 15 січня 2015 р. у справі «Чопенко проти України» та 

констатовані ним порушення Конвенції, які були допущені судом першої 

інстанції, скасував вирок апеляційного суду та ухвалу колегії суддів Судової 

палати з кримінальних справ Верховного Суду України, а справу направив на 

новий розгляд до суду першої інстанції [183]. 

Також слід враховувати, що лише одиниці заявників після 

постановлення на їх користь позитивного рішення ЄСПЛ звертаються до 

національних судів з метою реалізації механізму відновлення провадження та 

повторного розгляду справи шляхом подання до Верховного Суду України 

заяви про перегляд судового рішення [229]. 

Невиконання рішення ЄСПЛ щодо вжиття додаткових заходів 

загального характеру, зважаючи на встановлений порядок їх виконання, 

може полягати в такому: 

а) навиконання уповноваженими особами згідно з їх компетенцією 

вимог про вжиття додаткових заходів загального характеру, які містяться у 

приписі Урядового уповноваженого; 

б) невжиття уповноваженими органами згідно з їх компетенцією 

заходів щодо вдосконалення нормативного регулювання певного права, 
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порушення якого було констатовано у рішенні ЄСПЛ, і неприведення його у 

відповідність із висновками ЄСПЛ у конкретній справі; 

в) незабезпечення системного та якісного навчання працівників, які 

здійснюють виконання судових рішень, вимогам Конвенції та практики 

ЄСПЛ; 

г) ненадання уповноваженими особами пропозицій щодо можливих 

шляхів вирішення встановлених ЄСПЛ проблем та порушень Конвенції та 

нерозроблення рекомендаційних роз’яснень щодо усунення та недопущення 

порушень Конвенції, які були констатовані у рішенні ЄСПЛ; 

д) недоведення до відома подання Урядового уповноваженого щодо 

вжиття додаткових заходів загального характеру; 

е) недоведення до відома підпорядкованих працівників та нижчих 

органів і установ висновків ЄСПЛ з метою їх неухильного застосування та 

запобігання аналогічним порушенням Конвенції, які були констатовані у 

рішенні ЄСПЛ у майбутньому; 

є) незабезпечення Міністерством фінансів України виділення коштів у 

розмірі, необхідному для своєчасного погашення заборгованості за 

невиконаними рішеннями національних судів; 

ж) незабезпечення юридичної експертизи законопроєктів на 

відповідність вимогам Конвенції; 

з)  незабезпечення професійної підготовки з питань вивчення 

Конвенції та практики ЄСПЛ прокурорів, адвокатів, працівників 

правоохоронних органів, працівників міграційних служб, інших категорій 

працівників, професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням, а 

також з триманням людей в умовах позбавлення волі тощо. 

Однак зважаючи на те, що досить часто вжиття певних дій, 

спрямованих на виконання заходів загального характеру, ускладнене 

недоліками чинного законодавства, відсутністю бюджетного фінансування у 

необхідному розмірі, пропозиції щодо вжиття заходів загального характеру 

мають рекомендаційний характер, не вказується конкретний строк їх 
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виконання ні в рішенні ЄСПЛ, ні в поданні Урядового уповноваженого, 

вказівки можуть мати загальний характер (наприклад, вказівка посилити як 

внутрішній, так і зовнішній контроль під час здійснення розслідувань, 

забезпечити неухильне дотримання прав і свобод людини під час розгляду 

справ, суворо дотримуватись вимог законодавства тощо), а також на те, що їх 

вжиття потребує реалізації зусиль досить великої кількості виконавців та 

тривалого процесу (у тому числі й законодавчого), на практиці видається 

досить складною можливість притягнення винних осіб за невиконання 

рішення ЄСПЛ щодо вжиття заходів загального характеру. При цьому до 

винних осіб цілком можливо застосовувати заходи дисциплінарної 

відповідальності. Також потрібно зазначити, що у справі «Півень проти 

України» ЄСПЛ констатував порушення ст. 6 Конвенції та зазначив, що 

невиконання судового рішення не може бути виправдане недоліками 

законодавства, які унеможливлюють його виконання [205]. 

З метою поліпшення стану виконання рішень ЄСПЛ загалом та вжиття 

заходів загального характеру зокрема видається необхідним створення в 

установах та організаціях, які найчастіше стикаються з необхідністю 

виконання рішень ЄСПЛ (ДВС, ДКС, Державна пенітенціарна служба), 

окремого підрозділу або штатної одиниці, які б здійснювали контроль за 

виконанням рішень ЄСПЛ. Або слід хоча б чітко прописати обов’язки щодо 

виконання рішень ЄСПЛ у посадових інструкціях, щоб можна було виявити 

винних осіб.  

За змістом названі способи невиконання рішення ЄСПЛ можуть бути 

класифіковані як такі, що пов’язані з: 

– незабезпеченням уповноваженими органами та їх службовими 

особами належного, повного та своєчасного доступу до змісту рішення 

ЄСПЛ; 

– порушенням взаємодії між уповноваженими органами щодо 

виконання рішення ЄСПЛ; 
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– невиконанням уповноваженими особами передбачених Законом та 

віднесених до їх повноважень дій, спрямованих на повне, своєчасне та 

належне виконання рішення ЄСПЛ. 

Відповідно до представленої в теорії кримінального права точки зору, 

зміст поняття «невиконання» передбачає повну відсутність необхідних дій 

(відмову від виконання), а також «неналежне виконання» – часткове 

виконання відповідальною особою вимог, передбачених відповідними 

нормативними актами [22, с. 62]. 

Способами неналежного виконання рішення ЄСПЛ на підставі аналізу 

норм Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» можна визнати такі: 

а) здійснення не автентичного перекладу та опублікування неповних 

текстів рішень українською мовою спеціалізованим у питаннях практики 

ЄСПЛ юридичним виданням, що має поширення у професійному середовищі 

правників; 

б) надсилання органом представництва стягувачеві протягом 10 днів з 

моменту отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття рішенням статусу 

остаточного повідомлення з роз’ясненням його права подати до ДВС заяви 

про виплату відшкодування без зазначення реквізитів банківського рахунка 

для перерахування коштів;  

в) ненадсилання органом представництва протягом 10 днів з моменту 

отримання повідомлення ЄСПЛ про набуття рішенням статусу остаточного 

до ДВС оригінального тексту і перекладу резолютивної частини остаточного 

рішення ЄСПЛ у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції, 

оригінальний текст і переклад резолютивної частини остаточного рішення 

ЄСПЛ щодо справедливої сатисфакції у справі проти України, або 

оригінального тексту і перекладу рішення ЄСПЛ щодо дружнього 

врегулювання у справі проти України, або оригінального тексту і перекладу 

рішення ЄСПЛ про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти 

України;  
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г) виплата стягувачеві відшкодування за рішенням ЄСПЛ протягом 

тримісячного строку або у строк, передбачений у Рішенні не в повному 

обсязі; 

е) надсилання Органом представництва протягом одного місяця від дня 

відкриття виконавчого провадження за рішенням ЄСПЛ до ДКС неповного 

пакета документів, необхідних для здійснення виплат; 

є) нарахування неповного обсягу пені на суму відшкодування у разі 

порушення строку до виконання рішення ЄСПЛ; 

ж) списання ДКС коштів не в повному обсязі, протягом 10 днів від дня 

надходження документів на вказаний стягувачем банківський рахунок, а в 

разі його відсутності – на депозитний рахунок ДВС коштів з відповідної 

бюджетної програми Державного бюджету України; 

з) неналежний розгляд судом клопотання про перегляд справи, 

неналежний повторний розгляд справи судом відповідної інстанції (такий, 

що не відповідає вимогам ст. 6 Конвенції). 

Вчиняючи досліджуваний злочин, особа може прямо і відкрито 

відмовлятися від виконання своїх обов’язків щодо виконання рішення ЄСПЛ. 

Така відмова може бути як усною, так і викладеною в письмовій формі. 

Потрібно погодитись з В. І. Борисовим та В. І. Тютюгіним, які відзначають, 

що невиконання судового акта може мати і характер ухиляння. У такому разі 

особа відкрито не відмовляється від виконання рішення ЄСПЛ, але при 

цьому вчинює певні діяння, які фактично роблять неможливим його 

виконання (умисно не розкриває пошту, направляє документ не за адресою 

тощо) [73, с. 111]. 

У диспозиції ч. 1 ст. 382 КК України передбачено ще одну форму 

вчинення складу кримінального правопорушення «невиконання судового 

рішення», якої немає у  ч. 4. цієї ж статті – перешкоджання виконанню. Під 

таким перешкоджанням розуміють активні дії, які становлять собою 

протидію реалізації вимог, що містяться в судовому рішенні, і вчиняються з 

метою недопущення його виконання (заборона підлеглим виконувати 
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судовий акт, підкуп або обман державного виконавця, погрози або 

насильство щодо нього тощо).  

Таким чином, на сьогодні формами невиконання рішення ЄСПЛ 

можуть бути тільки невиконання або неналежне виконання, а у випадку 

перешкоджання виконанню рішення ЄСПЛ, на нашу думку, дії винного слід 

кваліфікувати за ч. 2 ст. 382 КК України. Але зважаючи на те, що склад 

кримінального правопорушення, передбачений у ч. 2 ст. 382 КК України, є 

видовим відносно складу кримінального правопорушення, що передбачений 

у ч. 4 цієї статті, на нашу думку, відповідальність за невиконання рішення 

ЄСПЛ має наставати також і в разі перешкоджання його виконанню. У 

зв’язку з цим така форма невиконання рішення ЄСПЛ, як «перешкоджання 

виконанню рішення ЄСПЛ» також має бути законодавчо відображена у 

диспозиції ч. 4 ст. 382 КК України. 

Перешкоджання виконанню рішення ЄСПЛ виявляється в діяннях, 

спрямованих на те, щоб перешкодити виконанню такого рішення. 

Визначення ознак об’єктивної сторони такого діяння відбувається за 

допомогою віддієслівного іменника «перешкоджання», в основі якого лежить 

дієслово «перешкоджати». Значення зазначеного дієслова мовознавці 

визначають таким чином: «Створювати перешкоди, служити перешкодою, не 

допускати чого-небудь» [170, с. 505]. В юридичній літературі зазначається, 

що при утворенні іменника «перешкоджання» префікс «пере-» змінив свою 

звичайну роль, він уже не означає вторинність, повторення будь-якого 

процесу на новій основі, а лише підсилює експресивність і емоційну 

забарвленість вихідного терміна [282, с. 56–57]. Таким чином, під 

перешкоджанням виконанню рішення ЄСПЛ слід розуміти діяльність зі 

створення перешкод, недопущення його виконання. Оскільки подібне 

недопущення можливе за допомогою як активної, так і пасивної поведінки, 

ми не можемо погодитися з висловленою в юридичній літературі думкою, 

про те, що перешкоджання можливо лише шляхом дії [122, с. 113]. 
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Ми вважаємо, що під перешкоджанням виконанню рішення ЄСПЛ 

слід розуміти будь-які дії зазначених у законі службових осіб, органів 

державної влади, держави України, спрямовані на створення різноманітних 

перешкод виконанню такого рішення або на те, щоб виконання рішення 

ЄСПЛ стало неможливим. Способами такого перешкоджання може бути 

умисне непередбачення в державному бюджеті коштів на справедливу 

сатисфакцію за рішеннями ЄСПЛ, накладення заборон або непогодження 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері казначейського обслуговування виплат за вказаними рішеннями тощо. 

Оскільки склад досліджуваного кримінального правопорушення 

сконструйований за типом формального, тому злочин слід вважати 

закінченим з моменту вчинення невиконання чи неналежного виконання 

рішення ЄСПЛ або з моменту вчинення дій, спрямованих на перешкоджання 

його виконанню. 

О. О. Ободовський зазначає, що вчинення кримінальних 

правопорушень, які полягають у невиконанні обов’язку, має завершуватись в 

останній день строку, протягом якого обов’язок мав виконуватись [168, 

с. 12]. Тобто з урахуванням наведеної позиції про момент закінчення 

кримінального правопорушення може свідчити закінчення строку, 

встановленого для виконання рішення ЄСПЛ. Тому для визначення моменту 

закінчення цього кримінального правопорушення важливим є встановлення 

моменту надходження судового рішення до службової особи, яка повинна 

його виконувати, або надходження до службової особи повідомлення про 

необхідність виконання певної дії, спрямованої на виконання рішення ЄСПЛ. 

Також важливо визначити строк виконання такого рішення або строк 

вчинення певної дії, спрямованої на його виконання. Такі строки можуть 

бути встановлені законом або самим рішенням ЄСПЛ.  

Але слід враховувати, що момент досягнення діянням стадії 

закінченого кримінального правопорушення слід відмежовувати від моменту, 

після якого злочинне діяння більше не вчиняється. Так, у випадку, коли 
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службова особа у визначений строк не виконала рішення ЄСПЛ, є наявні всі 

необхідні ознаки складу кримінального правопорушення. Але злочинний стан 

триває далі, оскільки рішення ЄСПЛ може і надалі залишатись невиконаним. За 

таких умов, досягнувши стадії закінченого кримінального правопорушення, 

невиконання рішення ЄСПЛ юридично є закінченим, а фактично ще 

продовжується далі і може тривати протягом невизначеного часу.  

Фактично закінчується злочинне діяння внаслідок дій самої особи, 

спрямованих на виконання рішення ЄСПЛ або настання подій, що 

перешкоджають продовженню кримінального правопорушення (притягнення 

до кримінальної відповідальності). 

Отже, зважаючи на те, що невиконання рішення ЄСПЛ становить 

тривале злочинне діяння, яке полягає у фактичному невиконанні службовою 

особою своїх обов’язків, правильною видається позиція В. І. Тютюгіна та 

В. І. Борисова, які склад кримінального правопорушення, що передбачений  

ч. 4 ст. 382 КК України, зараховують до триваючих [73, с. 111; 104, с. 528].  

Також у межах цього підрозділу слід вказати на певні проблеми, які 

можуть виникнути при розмежуванні невиконання рішення ЄСПЛ від деяких 

інших кримінальних правопорушень. Це пов’язано з тим, що досліджуваний 

злочин має схожі ознаки з окремими складами кримінальних правопорушень, 

які вчиняються службовою особою та перебувають у тісному зв’язку із 

займаною нею посадою та її службовими функціями. 

Л. П. Брич зазначає, що склади кримінальних правопорушень, які 

мають спільні ознаки, можуть перебувати між собою у такому 

співвідношенні: бути суміжними; перебувати у конкуренції як загальна та 

спеціальна норма або як частина та ціле [25, с. 60–70]. На думку 

Л. В. Іногамової-Хегай, відмінність співвідношення спільних ознак у складах 

кримінальних правопорушень, що передбачені суміжними нормами, від тих, 

що передбачені конкуруючими нормами, полягає в тому, що конкуруюча 

норма завжди містить у собі всі ознаки, які є в іншій конкуруючій нормі, а 

також додатково містись ознаку, що відсутня в ній, а інша норма не містять 
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ознаки, що відсутня в першій нормі. Суміжні ж норми характеризуються тим, 

що вони за однією або декількома ознаками відрізняються, тоді як інші 

збігаються [75, с. 171]. Тому для розмежування проаналізуємо ознаки 

порівнюваних кримінальних правопорушень, знайдемо спільне – те, що їх 

об’єднує, а також виведемо ознаки, за якими порівнювані склади 

кримінальних правопорушень відрізняються між собою [161, с. 478]. 

Першочергово проведемо розмежування невиконання рішення ЄСПЛ зі 

складом кримінального правопорушення, що передбачений ч. 2 ст. 382 КК 

України (умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, 

постанови суду, що набрали законної сили). Спільним для них є те, що 

обидва вони посягають на один і той самий об’єкт – інтереси правосуддя в 

частині належного виконання судового рішення; об’єктивна сторона полягає 

у бездіяльності – невиконанні покладених обов’язків. Спільними також є 

суб’єктивні ознаки. Відтак, розмежування між ними слід проводити, 

виходячи з предмета кримінального правопорушення. У складі 

кримінального правопорушення, що передбачений ч. 2 ст. 382 КК України, 

ним є судове рішення (вирок, рішення, ухвала, постанова), що набрало 

законної сили. Предметом кримінального правопорушення, що передбачений 

ч. 4 ст. 382 КК України, – рішення ЄСПЛ. Таким чином, можемо 

стверджувати, що норми є конкуруючими та перебувають у співвідношенні – 

загальна (ч. 2 ст. 382 КК України) та спеціальна норми (ч. 4 ст. 382 КК 

України). У цьому разі, відповідно до правил подолання конкуренції, 

застосуванню підлягає спеціальна норма [117, с. 251; 161, с. 420; 93, с. 48]. 

В. І. Тютюгін та В. І. Борисов відзначають, що невиконання судового 

рішення з боку службової особи є спеціальним видом службового 

зловживання (ст. 364 КК України) [73, с. 110]. Схожість цих кримінальних 

правопорушень полягає в тому, що в обох випадках дії винної особи 

вчиняються всупереч інтересам служби, зумовлені її службовим становищем, 

перебувають у безпосередньому зв’язку з її службовими повноваженнями та 

спричинені фактичними можливостями, що безпосередньо походять від 
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службового становища винного, виконуваних функцій і наданих 

повноважень [1, с. 255]. Для їх розмежування слід враховувати таке. 

Обов’язковою ознакою невиконання рішення ЄСПЛ є предмет 

кримінального правопорушення, у зв’язку з яким вчинюється діяння, тоді як 

для зловживання владою предмет кримінального правопорушення є 

факультативною ознакою. Склад зловживання владою за своєю конструкцією 

є матеріальним, адже злочин визнається закінченим лише з моменту завдання 

істотної шкоди, тоді як склад невиконання рішення ЄСПЛ сконструйований 

як формальний. Зловживання владою переважно полягає в дії і лише в 

окремих випадках – у бездіяльності, а невиконання рішення ЄСПЛ у чинній 

редакції ст. 382 КК України полягає лише в бездіяльності. Крім того, 

обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони зловживання владою або 

службовим становищем є мета – одержання будь-якої неправомірної вигоди 

для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи. Для невиконання 

рішення ЄСПЛ мета вчинення кримінального правопорушення є 

факультативною.  

Така ознака об’єктивної сторони невиконання рішення ЄСПЛ, як 

бездіяльність, свідчить про певну схожість із таким злочином, як службова 

недбалість (ст. 367 КК України), який також полягає в тому, що суб’єкт не 

виконує покладені на нього службові обов’язки [249, с. 53]. Різниця між ними 

полягає в тому, що обов’язковою ознакою службової недбалості є наслідки у 

вигляді істотної шкоди або тяжких наслідків (ч. 1 та ч. 2 ст. 367 КК України). 

Але найбільш важливою їх ознакою є суб’єктивна сторона, адже при 

невиконанні рішення ЄСПЛ вона характеризується виключно умисною 

формою вини, тоді як суб’єктивна сторона службової недбалості в 

переважній більшості випадків полягає в необережній формі вини і лише в 

окремих випадках – у змішаній формі вини або в непрямому умислі [104, 

с. 490]. Хоча окремі вчені зазначають, що службова недбалість може 

вчинятись лише необережно [102, с. 646]. 
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Таким чином, відносно велика кількість розмежувальних ознак 

свідчить про те, що невиконання рішення ЄСПЛ та злочини у сфері 

службової діяльності, що передбачені ст. 364 та 367 КК України, є 

суміжними, оскільки частково збігаються ознаки їх об’єктивної сторони, 

суб’єкта та суб’єктивної сторони. Розмежування таких кримінальних 

правопорушень має відбуватися за ознаками об’єкта (різні родові і 

безпосередні об’єкти), об’єктивної сторони (істотна шкода), за ознаками 

суб’єктивної сторони (вина, спеціальна мета). 

Отже, невиконання рішення ЄСПЛ є злочином із формальним складом, 

який полягає в бездіяльності особи щодо її зобов’язань у сфері виконання 

рішення ЄСПЛ. Такий злочин починається з моменту невиконання чи 

неналежного виконання рішення ЄСПЛ у встановлений законом строк та 

належний спосіб. Невиконання рішення ЄСПЛ – це умисна бездіяльність 

суб’єкта (службової особи), що полягає у невиконанні ним передбачених 

законодавством і рішенням ЄСПЛ дій, за умови, що суб’єкт внаслідок своїх 

посадових обов’язків був зобов’язаний їх виконувати і мав реальну 

можливість для здійснення такого виконання. При неналежному виконанні 

особа відкрито не відмовляється від виконання рішення ЄСПЛ, але при 

цьому не вчиняє усіх необхідних дій для належного виконання рішення 

ЄСПЛ через несумлінне ставлення до своїх обов’язків. Перешкоджання 

виконанню рішення ЄСПЛ пропонується розуміти як умисні діяння особи, 

які спрямовані на створення умов щодо неможливості чи суттєвого 

ускладнення виконання рішення ЄСПЛ у визначений строк і спосіб. Такі 

ознаки об’єктивної сторони, як спосіб, час, знаряддя, засоби, обстановка 

скоєння кримінального правопорушення, не впливають на кваліфікацію 

злочину, передбаченого ч. 4. ст. 382 КК України, однак можуть 

враховуватися судом при призначенні покарання. 
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2.3. Суб’єкт невиконання рішення Європейського суду з прав 

людини в Україні 

 

 

Одним із ключових питань у притягненні до кримінальної 

відповідальності є визначення суб’єкта кримінального правопорушення, який 

є одним із елементів його складу та характеризує певні властивості особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення.  

Як відомо, суб’єкт кримінального правопорушення – це законодавчо 

визначене поняття. Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом 

кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у віці, з якого, згідно з цим Кодексом, може 

наставати кримінальна відповідальність. Це визначення так званого 

загального суб’єкта кримінального правопорушення.  

Н. С. Лейкіна вважає, що поняття суб’єкта злочину, в першу чергу, 

включає в себе сукупність ознак, на підставі яких особа, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння, підлягає кримінальній відповідальності. 

Постійні і загальні ознаки такого суб’єкта – осудність і досягнення особою 

певного віку [129, с. 37]. Аналогічної думки дотримувався Я. М. Брайнін, 

який зазначав, що суб’єкт злочину як кримінально-правове явище практично 

неможливо розглядати без цих двох вказаних вище категорій, тобто 

осудності і досягнення віку кримінальної відповідальності [24, с. 218]. Цей 

підхід (як переважаючий) властивий і попередньому, і сучасному періодам 

розвитку науки кримінального права, за винятком випадків, коли доводиться 

констатувати можливість притягнення до кримінальної відповідальності 

юридичних, а не фізичних осіб. Таким чином, у кримінальному праві, 

зважаючи на специфіку й завдання цієї галузі права, для суб’єкта 

кримінального правопорушення визначено виключно ті ознаки, які можуть 

виявити небезпеку зазіхання на охоронювані кримінальним законом 
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суспільно важливі цінності, які утворюють об’єктивну сторону 

кримінального правопорушення. 

Згідно з КК України та більшістю кримінальних законів 

пострадянських держав, юридичні особи, зважаючи на формулювання ст. 18 

КК України, не є суб’єктами кримінального правопорушення. Відповідно до 

КК України, до них можуть бути застосовані лише заходи кримінально-

правового характеру. Враховуючи законодавче визначення, перша ознака 

суб’єкта кримінального правопорушення полягає в тому, що ним може бути 

лише фізична особа (людина). 

Другою ознакою суб’єкта кримінального правопорушення є осудність. 

Згідно з ч. 1 ст. 19 КК України, осудною визнається особа, яка під час 

вчинення кримінального правопорушення могла усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) і керувати ними. В. В. Лень, уточнюючи законодавче 

визначення, зауважує, що осудність – це психічний стан особи, здатної 

усвідомлювати та давати собі звіт про свої дії або бездіяльність, тобто розуміти 

їх суспільне значення та керувати ними, а також поєднана з цим спроможність 

нести за вчинений злочин кримінальну відповідальність і покарання [131, с. 50]. 

Дещо інше визначення осудності пропонує В. М. Бурдін – це 

можливість особи під час вчинення злочину усвідомлювати суспільну 

небезпечність та кримінальну протиправність свого діяння, передбачати 

суспільну небезпечність та кримінальну протиправність його наслідків, 

зазначених в Особливій частині КК України, та керувати цим діянням [28, 

с. 703]. Критеріями осудності є юридичний та медичний. Юридичний 

критерій утворюють дві ознаки – інтелектуальна (здатність усвідомлювати 

свої діяння) та вольова (здатність керувати ними). Медичний критерій – це 

відсутність в особи психічних хвороб та хворобливих станів, що здатні 

виключити вищевказані здатності [30, с. 127]. 

Видом осудності є обмежена осудність, якою, відповідно до ст. 20 КК 

України, є нездатність особи повною мірою усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) та (або) керувати ними через наявність у неї під час вчинення 
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кримінального правопорушення психічного розладу. Критеріями обмеженої 

осудності також можна назвати медичний та юридичний. Медичним 

критерієм є певний психічний розлад, який виступає передумовою такого 

психічного стану, який характеризується юридичним критерієм, як значною 

мірою обмежена здатність особи під час вчинення кримінального 

правопорушення усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними 

[68, с. 202]. 

Наступною ознакою суб’єкта кримінального правопорушення є вік, 

який використовується законодавцем для позначення нижньої межі, з якої 

може наставати кримінальна відповідальність. Враховуючи норми ст. 22 КК 

України, суб’єктом кримінальної відповідальності за невиконання рішення 

ЄСПЛ може бути особа, якій до вчинення кримінального правопорушення 

виповнилося 16 років. Вважаємо такий вік цілком обґрунтованим, адже 

невиконання рішення ЄСПЛ не може бути характерним для осіб віком від 

чотирнадцяти до шістнадцяти років, адже для цього особа повинна мати 

освіту, займати відповідну посаду, пов’язану з виконанням обов’язків щодо 

виконання судових рішень тощо. А цим наділені далеко не всі повнолітні 

особи. Крім того, враховуючи норми законодавства, що регулює трудові 

відносини, наявність статусу службової особи є неможливою для осіб, які не 

досягли чотирнадцятирічного віку. 

Вказані ознаки суб’єкта кримінального правопорушення є 

обов’язковими. Але суб’єктів деяких кримінальних правопорушень 

законодавець наділяє ще й додатковими спеціальними ознаками, і залежно 

від їхньої наявності чи відсутності суб’єктів поділяють на загальних та 

спеціальних. Відтак, особливого значення під час кваліфікації набувають такі 

склади кримінальних правопорушень, у яких міститься вказівка так те, що 

суб’єкт їх вчинення є спеціальним. Таким суб’єктом є фізична осудна особа, 

яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 

злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа (ч. 2 ст. 18 КК 

України).  
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Спеціальним суб’єктом злочину, на думку М. С. Магаріна та 

Д. В. Бараненка, доцільно визнавати фізичну осудну особу, винну у вчиненні 

кримінально караного діяння, склад якого в обов’язковому порядку 

передбачає наявність тих чи інших ознак, що характеризують його 

виконавця [138, с. 18]. Найповніше ознаки спеціального суб’єкта злочину 

розглянуті у праці В. В. Устименка. З його точки зору, спеціальний суб’єкт 

злочину – це особа, яка разом з осудністю та віком кримінальної 

відповідальності володіє й іншою додатковою юридичною ознакою, 

передбаченою у кримінальному законі, або такою, що прямо випливає з 

нього і обмежує коло осіб, які можуть нести відповідальність за цим законом 

[273, с. 23]. 

Досліджуючи кримінально-правову природу невиконання рішення 

ЄСПЛ, слід відзначити, що суб’єкт кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України, зважаючи на пряму вказівку 

законодавця, має володіти додатковими юридичними ознаками, які б 

дозволяли притягнути таку особу до кримінальної відповідальності як 

виконавця цього діяння (службова особа).  

Потрібно враховувати, що у зв’язку із прийняттям Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. до складу 

кримінального правопорушення «невиконання судового рішення» (ст. 382 

КК України) було внесено концептуальні зміни щодо суб’єкта кримінального 

правопорушення. Так, якщо до внесення змін у ст. 382 КК України суб’єктом 

кримінального правопорушення була тільки службова особа, то з 2010 р. 

відбулась диференціація суб’єктів цього кримінального правопорушення, 

зокрема, згідно з ч. 1 цієї статті, передбачено відповідальність загального 

суб’єкта кримінального правопорушення. Разом з тим зі змісту нормативних 

актів, що регулюють діяльність з виконання рішення ЄСПЛ, можна зробити 

висновок про те, що за невиконання такого рішення може бути притягнутий 

до відповідальності тільки спеціальний суб’єкт. 
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При цьому доводиться стверджувати, що наразі є фактично 

неможливим притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб у 

разі невиконання рішення ЄСПЛ за ч. 4 ст. 382 КК України, оскільки 

виконувати такі рішення має не тільки керівник та інші службові особи 

органів державної влади, а й самі органи державної влади, а також держава 

Україна, оскільки виконання рішення ЄСПЛ здійснюється за рахунок 

Державного бюджету України. Підтвердженням цього є те, що за 

невиконання рішення ЄСПЛ в Україні не було засудженого жодну особу, 

хоча невиконаних рішень ЄСПЛ є чимало. 

Якщо держава чи відповідний її орган, на який покладено виконання 

таких рішень, не вчиняє жодних дій щодо такого виконання, що може бути 

відображено у відсутності передбачених Законом України про державний 

бюджет на поточний рік асигнувань для таких цілей, то постає питання про 

те, як можна розцінювати такі діяння: як підставу притягнення до 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ чи як констатацію факту, що 

в Україні всі рішення ЄСПЛ завжди виконують. Разом з тим кількість рішень 

ЄСПЛ щодо України, які на сьогодні є невиконаними, свідчить тільки про те, 

що невиконання таких рішень має систематичний характер і порушує права 

та інтереси осіб, що звертались за захистом своїх прав до ЄСПЛ. 

Зважаючи на те, що в процесі виконання рішення ЄСПЛ бере участь 

досить велика кількість службових осіб різних державних органів, потрібно 

визначити окремі категорії суб’єктів досліджуваного кримінального 

правопорушення. А для цього, у першу чергу, необхідно звернути увагу на 

відповідних службових осіб.  

Слід зазначити, що поняття службової (посадової) особи на різних 

етапах розвитку вітчизняного кримінального права мало дещо відмінний 

зміст. У період існування СРСР замість поняття «службова особа» 

використовувалось поняття «посадова особа», яка ототожнювалася з 

елементом апарату державного примусу і визначалась, у першу чергу, як 

працівник державного апарату, наділений службовими правами та 
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обов’язками з метою здійснення адміністративно-розпорядчих або 

організаційно-господарських функцій. Представники влади із загальної 

кількості посадових осіб тоді виділялися як більш вузьке коло [308, с. 183]. 

На більш пізніх етапах розвитку радянського кримінального права (зокрема, 

й в українському КК УРСР 1960 р.) посадова особа визначалась дещо інакше 

– як особа, яка постійно чи на тимчасовій основі здійснює функції 

представника влади, а також обіймає постійно чи на тимчасовій основі 

посади в державних або громадських установах, організаціях чи на 

підприємствах, що пов’язуються з виконанням організаційно-розпорядчих 

або адміністративно-громадських обов’язків, чи коли така особа виконує 

вказані обов’язки в названих вище установах, організаціях і на підприємствах 

відповідно до спеціальних повноважень [309, с. 93]. У КК України 2001 р. 

для позначення окремої категорії спеціальних суб’єктів кримінального 

правопорушення замість поняття «посадова особа» використовується поняття 

«службова особа». 

Відповідно до ч. 3 та 4 ст. 18 КК України, службовими особами є 

особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а 

також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях 

посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за 

спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 

державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи 

повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом 

або законом. 

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 

держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або 

судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші 
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особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для 

державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, 

особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в 

іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи 

міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які 

інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також 

члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та 

судді і посадові особи міжнародних судів. 

У цілому аналогічна формула службової особи відображена і в п. 1 та 2 

примітки до ст. 364 КК України. 

Р. Л. Максимович службових осіб класифікує за такими критеріями, як: 

важливість виконуваних повноважень, зміст повноважень, тривалість 

повноважень, сплачуваність відповідної діяльності, спосіб отримання 

відповідних повноважень, громадянство, форма власності підприємств, 

установ чи організацій тощо [141, с. 49–50]. У контексті нашого дослідження 

найбільший інтерес становить поділ службових осіб за змістом повноважень, 

якими наділені такі особи. Це: а) службові особи, які здійснюють функції 

представників влади чи місцевого самоврядування; б) службові особи, які 

виконують організаційно-розпорядчі функції; в) службові особи, які 

виконують адміністративно-господарські функції [141, с. 49]. 

Спробуємо визначити, які ж саме із вказаних службових осіб можуть 

бути суб’єктом невиконання рішення ЄСПЛ. Так, представники влади та 

місцевого самоврядування – це особи, які, діючи від імені всіх гілок 

державної влади або органів місцевого самоврядування, реалізують надані їм 

владні повноваження, що тягне правові наслідки для невизначеного кола 

непідлеглих їм по службі осіб. Функції органів влади поділяють на 

«внутрішні» та «зовнішні». При виконанні «зовнішніх» функцій посадові 

особи є представниками влади – службовими особами. При виконанні 

«внутрішніх», тобто функцій з управління діяльністю певного органу, 

посадова особа може визнаватись службовою особою, яка виконує 
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організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки [102, 

с. 625].  

В. І. Тютюгін вказує, що характерною рисою представників влади та 

місцевого самоврядування є наділення їх владними повноваженнями, 

відповідно до яких вони мають право висувати вимоги та приймати рішення, 

обов’язкові для виконання фізичними і юридичними особами незалежно від 

їх підлеглості або відомчої належності [249, с. 14]. Представник влади також 

може перетворитися на звичайну службову особу шляхом призначення його 

на посаду, не пов’язану з виконанням функцій владного характеру. Таким 

чином, для висновку про те, чи є та або інша службова особа представником 

влади, потрібно проаналізувати, якими повноваженнями вона наділена, а 

також чи базуються її повноваження на взаємовідносинах, не пов’язаних з 

підпорядкуванням їй по службі. Так, службовою особою, яка виконує функції 

представника влади, може бути державний виконавець, адже він має право, 

наприклад, викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих 

документів, залучати до провадження експертів, спеціалістів тощо. 

У цьому плані досить слушною вважаємо думку Р. Л. Максимовича, 

який вказує, що поняття «представник влади» і «службова особа» 

співвідносяться між собою як категорії логіки – рід і вид. Кожен представник 

влади – службова особа, проте не кожна службова особа є представником 

влади [141, с. 113]. 

Наявність статусу службової особи також пов’язується з наявністю в 

особи організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій. Саме в цих функціях в законодавстві розшифровується зміст 

управлінських функцій службової особи. Їх особливістю є те, що вони 

здійснюються всередині органу, установи і поширюються тільки на осіб, 

підпорядкованих їй по службі, або на певне майно. Тобто йдеться про так 

звану «внутрішню» функцію службових осіб.  

Під організаційно-розпорядчими функціями в кримінальному праві 

традиційно розуміється обов’язок зі здійснення керівництва галуззю 
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промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою 

діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи 

організаціях незалежно від форми власності [197]. Зазначеними обов’язками 

можуть бути наділені не тільки керівники організацій, але і їх заступники, а 

також керівники підрозділів, інші працівники. Загалом суть організаційно-

розпорядчих обов’язків полягає у керівництві діяльністю інших людей, які є 

підлеглими по службі, чи в організації їхньої роботи [141, с. 134]. Відтак, 

такими, що володіють зазначеними функціями, вважаються керівники будь-

якого рівня, у яких у підпорядкуванні є хоча б один співробітник, 

зобов’язаний виконувати розпорядження начальника. Зокрема, до них 

належать працівники, які керують організацією в цілому, їх заступники, 

керівники структурних підрозділів і т.д. Типовими функціями таких 

працівників є організація і планування всієї роботи, організація праці 

підлеглих, розподіл обов’язків між ними, контроль за їх діяльністю тощо. 

Адміністративно-господарські функції полягають у повноваженнях 

щодо управління або розпорядження державним, комунальним чи 

колективним майном юридичної особи публічного права, або в управлінні 

майном юридичної особи приватного права, що виражається в установленні 

порядку його зберігання, переробки, реалізації, у забезпеченні контролю за 

цими операціями тощо [249, с. 15]. 

Усі зазначені функції мають виконуватися постійно, тимчасово або за 

спеціальним повноваженням. 

Постійно – означає, що працівник обіймає штатну посаду, прийнятий 

на неї на невизначений час або на визначений строковим трудовим 

договором (контрактом) термін. Тимчасовим виконувачем управлінських 

функцій вважається працівник, який заміщає відсутнього на період 

відпустки, хвороби і т.д. або призначений виконувачем обов’язків на 

вакантне місце, але без затвердження на постійну роботу на цій посаді. 

Такою, що виконує управлінські функції за спеціальними 

повноваженнями, вважається особа, яка не обіймає посаду ні постійно, ні 
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тимчасово, але якій в разовому порядку доручено виконати роботу, пов’язану 

з виконанням таких функцій. Подібне доручення найчастіше оформлюють 

письмово, проте в основі може лежати й усне розпорядження, але 

обов’язково віддане керівником, що має на це право [140, с. 47]. 

Варто наголосити на тому, що, на думку деяких науковців, настав час 

взагалі відмовитися від використання в КК України поняття «службова 

особа» [38, c. 241]. Зокрема, як зауважують Л. П. Брич та В. О. Навроцький, 

поняття «службова особа» – це одне з наскрізних кримінально-правових 

понять. Тому його зміст однаково поширюється на всі норми КК України, у 

яких передбачено вчинення злочину службовою особою, а не лише на ті, що 

розміщені у розділі ХVІІ «Злочини у сфері службової діяльності» [160, c. 59]. 

Ми поділяємо точку зору Д. В. Бараненка, що поняття службової особи, 

визначене у КК України, доцільно вважати самостійним кримінально-

правовим поняттям, а не прирівнювати його чи визнавати аналогом таких 

понять, як службова особа та посадова особа, які використовуються у 

Конституції України, а також у законодавстві про державну службу та інших 

актах [8, с. 68]. 

Отже, якщо говорити про службових осіб, як суб’єктів невиконання 

рішення ЄСПЛ, то такими можуть бути: 

При невиконанні рішення ЄСПЛ про виплату відшкодування: 

– службові особи Міністерства юстиції (Секретаріату Урядового 

уповноваженого), які відповідно до своїх посадових обов’язків мають: 

а) забезпечити пересилання остаточного рішення ЄСПЛ стягувачеві, ДВС, 

іншим органам та установам; б) забезпечити направлення офіційного 

перекладу рішення, платіжного доручення та постанови про відкриття 

виконавчого провадження до ДКС для оплати на користь стягувача тощо; 

– державний виконавець ДВС, уповноважений здійснювати відкриття 

та здійснення виконавчого провадження про виконання рішення ЄСПЛ; 
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– службові особи ДКС, які уповноважені забезпечити проведення 

списання коштів на вказаний стягувачем банківський рахунок, а в разі його 

відсутності – на депозитний рахунок ДВС. 

Складність притягнення вказаної категорії осіб до відповідальності 

зумовлена не тільки відсутністю відповідних сум у держбюджеті, а також 

тим, що в процесі виконання рішення ЄСПЛ бере участь кілька виконавців, 

тому складно з’ясувати, з чиєї саме вини допущено невиконання рішення 

ЄСПЛ та на якому етапі. Також потрібно зважати на тривалістю процесу 

виплати відшкодування, що залежить від низки факторів, зокрема, від 

отримання від заявника необхідної інформації, узгодження виплат відповідно 

до загальних бухгалтерських правил, технічних затримок під час здійснення 

банківських трансакцій тощо. 

З метою часткового вирішення проблеми затримок у виплаті 

відшкодування Кабінет Міністрів України планує реструктуризувати 

фактичну заборгованість, що виникла за рішеннями ЄСПЛ шляхом 

часткового погашення в розмірі 10% суми за рішенням ЄСПЛ та видання на 

решту суми фінансових казначейських векселів строком обігу до 7 років з 

відстроченням платежів за цією заборгованістю на 2 роки та відсотковою 

ставкою 3% річних [293]. 

Суб’єктами невиконання рішення ЄСПЛ щодо вжиття додаткових 

заходів індивідуального характеру можуть бути: 

– службові особи Секретаріату Урядового уповноваженого, які 

уповноважені: а) надсилати стягувачеві повідомлення з роз’ясненням його 

права порушити провадження про перегляд справи та/або про його право на 

відновлення провадження відповідно до чинного законодавства; 

б) повідомляти органи, які є відповідальними за виконання передбачених у 

рішенні ЄСПЛ додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, 

порядок і строки виконання цих заходів; 

– службові особи адміністративних органів або суду, які уповноважені 

здійснити повторний розгляд справи. 
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Складність притягнення до відповідальності останньої групи суб’єктів 

полягає в тому, що вони діють не від свого імені, а від імені органу, який 

представляють, та в його інтересах. Також у переважній більшості вони 

приймають рішення не одноособово, а колегіально (наприклад, колегія 

суддів). 

При невиконанні рішення ЄСПЛ про вжиття додаткових заходів 

загального характеру винними можуть бути: відповідні службові особи 

Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, Державної пенітенціарної 

служби, органів Держпраці, органів охорони здоров’я, судів загальної 

юрисдикції, які не виконують вимоги припису Урядового уповноваженого 

щодо вжиття заходів загального характеру.  

Однак, як ми вже зазначали в попередньому підрозділі, притягнення до 

відповідальності за невиконання рішення про вжиття заходів загального 

характеру є практично неможливим. 

Отже, службовими особами, винними у невиконанні рішення ЄСПЛ, 

можуть бути як ті, що виконують функції представників влади (наприклад, 

при нездійсненні повторного розгляду справи, при невиконанні припису 

щодо перегляду нормативного регулювання реалізації певного права, 

порушення якого констатовано рішенням ЄСПЛ), так і службові особи, які 

наділені організаційно-розпорядчими функціями (наприклад, при 

незабезпечені керівником виконання його підлеглими особами обов’язку 

списання коштів на рахунок стягувача) або адміністративно-господарськими 

функціями (наприклад, незабезпечення службовою особою належних 

побутових умов тримання осіб в установах виконання покарань або в слідчих 

ізоляторах). 
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2.4. Суб’єктивна сторона невиконання рішення Європейського 

суду з прав людини в Україні 

 

 

Суб’єктивна сторона злочину є сукупністю певних ознак, що 

характеризують внутрішню сторону злочину, тобто психічну діяльність 

особи, безпосередньо пов’язану із вчинення злочину [54, c. 273]. 

Традиційним переліком ознак, які характеризують суб’єктивну сторону 

умисних кримінальних правопорушень, до яких належить і невиконання 

рішення ЄСПЛ, є вина у формі умислу, мотив, мета. Окрім вказаних ознак 

деякі науковці включають до ознак суб’єктивної сторони злочину також 

емоційний стан (емоції) особи у момент вчинення злочину [54, с. 274; 243, 

39]. 

Такі ознаки виконують у складах кримінальних правопорушень цілу 

низку важливих функцій: по-перше, вони виступають необхідною складовою 

елемента складу кримінального правопорушення і, відповідно, юридичною 

підставою для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 

вчинили злочинні діяння; по-друге, ознаки суб’єктивної сторони виконують 

роль розмежувального критерію, за яким необхідно проводити розмежування 

між схожими формами протиправної поведінки, одні з яких містять ознаки 

кримінальних правопорушень, а інші – ознаки дисциплінарних проступків 

або інших правопорушень; по-третє, зазначені ознаки дають змогу захистити 

від необґрунтованого обвинувачення суб’єктів за ті діяння, які не 

охоплюються їх свідомістю і волею; по-четверте, особливість суб’єктивних 

ознак окремих груп кримінальних правопорушень полягає в тому, що в них 

найбільшою мірою накопичується матеріальна властивість кримінально-

караних діянь – суспільна небезпека; по-п’яте, для окремих складів 

кримінального правопорушення, у тому числі й для кримінальних 

правопорушень проти правосуддя за наявності вини притаманною є 
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можливість притягнення до кримінальної відповідальності не тільки 

фізичних, але й юридичних осіб. 

На думку В. М. Кудрявцева, суб’єктивна сторона безпосередньо і 

досить глибоко впливає на визначення об’єктивної сторони злочину 119, 

с. 12–13. Це пов’язано з тим, що не існує таких процесів у суспільстві, які 

можна визначити лише як об’єктивні чи суб’єктивні. Суб’єктивними є такі 

процеси, які є об’єктивними, але пов’язані безпосередньо з людською 

діяльністю, що достатньо детермінована впливом таких об’єктивних 

чинників, як природні й соціальні явища 39, с. 42–43. Незважаючи на те, що 

суб’єктивна сторона відображає психічну, нематеріальну діяльність винної 

особи, вона завжди встановлюється як факт об’єктивної дійсності, бо саме 

психічна діяльність особи в злочинному діянні об’єктивується в її діянні 

181, с. 128. Науковці цілком логічно відстоюють позицію про неможливість 

вивчення дій або бездіяльності людини з відривом від її внутрішніх, 

суб’єктивних чинників, оскільки саме поняття «діяння» означає певну 

поведінку особи, зумовлену її свідомістю та волею 312, с. 5, а під час 

вчинення злочинного діяння – сваволею та ілюзією 98, с. 296. 

Таким чином, юридичні ознаки суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення тісно пов’язані між собою і відіграють 

важливу роль під час кваліфікації кримінального правопорушення. При 

цьому потрібно враховувати, що їх зміст і значення для кожного конкретного 

складу кримінального правопорушення є різним.  

Однією з передумов суворого дотримання законності в кримінальному 

судочинстві є послідовне і неухильне здійснення принципу відповідальності 

тільки за наявності вини [85, с. 39–41]. Встановлення вини під час розгляду 

кримінальних справ – найскладніше завдання, оскільки правильна 

кваліфікація кримінальних правопорушень залежить від суб’єктивної 

сторони як складової ознак складу кримінального правопорушення в цілому. 

У кримінальному праві проблема вини нерозривно пов’язана із 

злочином і відповідальністю, а тому має важливе значення до того часу, поки 
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будуть вчинятись злочини та існуватиме потреба в кримінальному праві. До 

того ж часу не втратить своєї актуальності і вчення про вину як складова 

теорії кримінального права. Разом з тим питання вини зможуть відійти на 

інший план за умови запровадження кримінальної відповідальності 

юридичних осіб, на якій ми акцентуємо увагу в межах нашого дослідження. 

Таким чином, спочатку звернемо увагу на вину, як ознаку суб’єктивної 

сторони досліджуваних кримінальних правопорушень, що вчиняються 

фізичними особами, а потім розглянемо питання вини за умов застосування 

до органів державної влади заходів кримінально-правового характеру за 

невиконання рішення ЄСПЛ. 

Законодавчо закріплене у ст. 23 КК України поняття вини як 

психічного ставлення особи до свого діяння та його наслідків 

конкретизується у ст. 24 («Умисел і його види») та ст. 25 («Необережність та 

її види») КК України.  

В. А. Ломако, спираючись на законодавче визначення вини, наголошує, 

що вина особи – це основна, обов’язкова ознака будь-якого складу злочину, 

вона визначає саму наявність суб’єктивної сторони і значною мірою її зміст. 

Відсутність вини виключає суб’єктивну сторону і тим самим склад злочину 

106, с. 161. 

Будучи юридичним поняттям, вина має цілком конкретний 

психологічний зміст, межі якого стосовно окремих форм вини визначені в 

законі. Складовими елементами, що утворюють зміст вини, є свідомість і 

воля, і жодні інші компоненти законодавець сюди не включає.  

Зміст вини традиційно з’ясовується шляхом аналізу її інтелектуальної 

та вольової ознак. Інтелектуальна ознака вини характеризується 

усвідомленням особою суспільно небезпечного характеру власної поведінки 

та передбачення суспільно небезпечних наслідків. Також вона що охоплює 

розуміння об’єкта кримінального правопорушення, об’єктивної сторони 

(включаючи час, місце, обстановку, спосіб) [27, с. 357]. При вчиненні 
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кваліфікованого складу кримінального правопорушення обставини, які його 

характеризують, також мають бути охоплені свідомістю особи.  

Оскільки досліджуваний склад кримінального правопорушення є 

формальним, необхідно встановити тільки психічне ставлення суб’єкта 

кримінального правопорушення до діяння. Тобто в цьому випадку 

інтелектуальний елемент полягає лише в усвідомленні суспільної небезпеки 

діяння шляхом усвідомлення його значення та розуміння фактичного 

характеру. Це зумовлено тим, що у злочинах з формальним складом наслідки 

перебувають за межами їх об’єктивної сторони і не можуть бути предметом 

ні інтелектуального, ні вольового відношення [200, с. 32]. 

Перш ніж усвідомлювати суспільно небезпечний характер свого діяння 

та передбачати значення його наслідків, треба усвідомлювати значення і 

фактичний характер цього діяння (його фізичні властивості) [27, с. 357]. На 

думку Д. А. Гарбатовича, здатність що-небудь усвідомити полягає у вмінні 

або можливості особи повністю доводити до своєї свідомості явище або 

подію, а також сприймати і засвоювати своєю свідомістю фактичний 

характер вчиненого діяння [46, с. 15]. 

У разі невиконання рішення ЄСПЛ особа усвідомлює фактичний 

характер свого діяння, оскільки розуміє його значення. Таке усвідомлення 

формується на основі життєвого досвіду особи, на підставі набутих нею 

професійних знань та компетенцій, у розумінні необхідності та вмінні 

виконувати покладені на неї обов’язки щодо виконання рішення ЄСПЛ. У 

такому разі свідомість винного охоплює фактичні обставини, що належать 

до: 

а) об’єкта кримінального правопорушення – службова особа 

усвідомлює, розуміє, що з приводу рішення ЄСПЛ є певні відносини, що є 

визначений порядок його виконання, є особа (група осіб), на користь якої 

(яких) необхідно виконати рішення, що є інші особи, які також залучені до 

виконання цього рішення і не можуть його виконати через її бездіяльність; 
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б) предмета кримінального правопорушення – особа усвідомлює, що 

вона не виконує саме рішення ЄСПЛ, усвідомлює в чому полягає суть цього 

рішення (виплата відшкодування, перегляд справи тощо);  

в) об’єктивної сторони – особа не виконує покладених на неї 

обов’язків, не виконує конкретної дії, хоча знає про необхідність її виконання 

і може її виконати, знає про строки виконання та може оцінити результат 

своєї бездіяльності – невиконання рішення; 

г) суб’єкта кримінального правопорушення – особа усвідомлює, що 

саме вона, а не інша службова особа має виконати рішення ЄСПЛ. Таке 

усвідомлення має ґрунтуватись на її посадових обов’язках, на необхідності 

виконання правомірних вказівок керівника або звернення іншої службової 

особи чи іншого органу [240, с. 468].  

Таким чином, уповноважена службова особа розуміє суспільну 

значущість своїх дій, а також усвідомлює причинно-наслідкову залежність 

між своєю бездіяльністю та результатом такої бездіяльності – невиконанням 

рішенням ЄСПЛ, що призводить до порушень прав стягувача, нарахування 

штрафних санкцій (пені). Таке усвідомлення передбачає не лише загальний 

характер бездіяльності, воно є конкретним – особа знає, які дії вона має 

виконати, розуміє порядок їх виконання, і має реальну можливість до такого 

виконання, але свідомо це ігнорує. У зв’язку з цим ми можемо зробити 

висновок, що суб’єкт невиконання рішення ЄСПЛ усвідомлює, що його 

бездіяльність порушує певні правила поведінки, які прийняті суспільством і 

відображені в правових нормах, що, як зазначається в кримінально-правовій 

теорії, є одним із обов’язкових елементів умисної форми вини [219, с. 33]. 

Узагальнене відображення у свідомості винного всіх цих компонентів 

свідчить про те, що він спроможний усвідомлювати об’єктивну 

спрямованість свого діяння на певні блага, цінності, а також на те, що особа 

розуміє шкідливість її бездіяльності для суспільних відносин у сфері 

виконання рішення ЄСПЛ. За таких умов можна стверджувати, що особа 

усвідомлює суспільну небезпечність своїх дій.  
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Зважаючи на те, що особа свідомо порушує свої професійні обов’язки 

(не виконує їх), ігнорує службові інтереси, свідомо порушує нормативно 

визначені правила поведінки, можна зробити висновок, що суб’єкт 

невиконання рішення ЄСПЛ усвідомлює протиправність свого діяння. 

Водночас у разі, коли особа умисно не виконує рішення ЄСПЛ і при цьому 

не розуміє або не знає про заборону таких діянь правовими нормами, вона 

може не усвідомлювати протиправність своєї бездіяльності. Але від цього її 

дії не перестають бути злочинними, адже, як зазначає П. С. Дагель, незнання 

особи про те, що діяння заборонене нормою кримінального закону, але 

водночас усвідомлення суспільно небезпечного характеру діяння можуть 

бути поєднані. Відтак, за таких умов доводити усвідомлення протиправності 

при встановленні вини було б зайвим [58, с. 47]. 

Водночас коли невиконання рішення ЄСПЛ сталось через те, що особа 

не знала, що саме вона має виконувати ту чи іншу дію, наприклад у разі 

помилкової резолюції керівника державного органу, або зовсім не була 

проінформована про необхідність виконання рішення ЄСПЛ (наприклад, 

особа його взагалі не отримала і про нього не знала), або в разі невиконання 

нею рішення ЄСПЛ в результаті її недосвідченості, недостатньої кваліфікації 

чи відсутності належних навичок, видається, що за таких умов відсутня 

протиправність бездіяльності, адже відсутня інтелектуальна ознака умислу, а 

відповідно, і сам умисел буде відсутній.  

Оскільки досліджуваний склад кримінального правопорушення є 

формальним, то для визначення вольового елементу потрібно встановити, що 

особа бажала не виконувати рішення ЄСПЛ і хотіла, щоб воно так і 

залишилось невиконаним, хоч при цьому вона мала обов’язок та можливість 

для його виконання. Ключовим при цьому є те, що особа усвідомлює, що саме 

її конкретне діяння (бездіяльність) може призвести до невиконання рішення 

ЄСПЛ, розуміє протиправність свого діяння, майбутні негативні наслідки і 

прагне до цього.  
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У цьому аспекті доцільно також вказати випадки, коли виключається 

кримінальна відповідальність службових осіб за невиконання рішення 

ЄСПЛ: 

– якщо невиконання рішення ЄСПЛ сталось поза межами повноважень 

службової особи. Це може бути у випадку, коли рішення ЄСПЛ неможливо 

виконати у зв’язку з тим, що ДКС не переказала відповідного фінансування 

або ці кошти не були закладені Кабінетом Міністрів України у бюджет на 

поточний рік. Хоча ЄСПЛ у рішенні в справі «Шмалько проти України» 

вказує, що орган державної влади не має права посилатися на брак коштів на 

виправдання неспроможності виконати судове рішення про виплату боргу 

[207]; 

– коли невиконання рішення ЄСПЛ сталося в результаті обставин, яким 

не могли запобігти службові особи. При цьому слід зауважити, що у 

справі «Півень проти України» ЄСПЛ зазначив, що невиконання судового 

рішення не може бути виправданим внаслідок недоліків законодавства, які 

унеможливлюють його виконання [205]. 

Наступними ознаками суб’єктивної сторони невиконання рішення ЄСПЛ 

є мотив та мета таких дій. Такі ознаки є факультативними, але все ж таки вони 

мають певне кримінально-правове значення, оскільки можуть свідчити про 

відповідний ступінь суспільної небезпеки діяння і тому повинні враховуватися 

при індивідуалізації покарання. У зв’язку з цим також необхідно зосередити на 

мотивові та меті невиконання рішення ЄСПЛ певну увагу. 

У сучасній кримінально-правовій літературі під мотивом 

кримінального правопорушення розуміють внутрішнє спонукання, які 

викликають в неї рішучість вчинити злочин і керують її поведінкою в процесі 

вчинення такого злочинного діяння [219, с. 91]. На відміну від вини, мотив 

вважається факультативною ознакою складу кримінального 

правопорушення. Залежно від законодавчого опису суб’єктивної сторони 

мотив може виступати в різній ролі – як обов’язкова кваліфікаційна ознака, 

як пом’якшувальна обставина або як обставина, що обтяжує покарання.  
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Дослідження мотиву кримінального правопорушення задля юридичної 

оцінки діяння є настільки важливим, що, за твердженням сучасних вчених, 

поки невідомий мотив діяння, ми не знаємо і не можемо сказати, що саме 

особа вчинила 94, с. 122. КК України 2001 р. вирізняє такі мотиви: 

корисливі, хуліганські, мотиви явної неповаги до суспільства, особисті 

мотиви, особисту зацікавленість та деякі інші. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що мотив невиконання рішення 

ЄСПЛ – це детермінований певними потребами та інтересами певний поштовх, 

спонукання до вчинення діяння, що знаходить своє вираження в уяві суб’єкта 

про певний результат, наслідок невиконання ним своїх службових обов’язків 

щодо виконання рішення ЄСПЛ. Мотиви невиконання рішення ЄСПЛ, на 

нашу думку, на кваліфікацію не впливають, але можуть враховуватися при 

призначенні покарання. Ними можуть виступати особисті відносини, 

інтереси по службі, корупційні діяння тощо. 

Із мотивом кримінального правопорушення також нерозривно пов’язана 

мета кримінального правопорушення, своєрідним відображенням якої виступає 

об’єктивна спрямованість злочинного діяння. У кримінальному праві мета 

кримінального правопорушення традиційно розуміється як певний уявний і 

потрібний особі кінцевий результат, якого він прагне досягти, вчиняючи 

суспільно небезпечне діяння [246, с. 46]. Такою метою може бути, наприклад, 

спричинення неможливості отримання стягувачем відшкодування, економія 

бюджетних коштів тощо. 

Відтак, суб’єктивна сторона невиконання рішення ЄСПЛ 

характеризується виною у формі прямого умислу. Особа усвідомлює 

суспільну небезпечність скоєного нею діяння, усвідомлює, що вона не 

виконує рішення ЄСПЛ, порушує свої службові повноваження, усвідомлює 

таке невиконання і продовжує його (не діє, незважаючи на обов’язок або 

попередження (інтелектуальний елемент), і бажає, щоб рішення залишилось 

невиконаним (вольовий елемент).  
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Для перешкоджання виконанню рішення ЄСПЛ, яке, на нашу думку, 

необхідно кваліфікувати на сьогодні за ч. 2 ст. 382 КК України, також 

характерна умисна форма вини у вигляді прямого умислу. Суб’єкт знає про 

наявність законного рішення ЄСПЛ і усвідомлює, що своєю поведінкою 

чинить перешкоди для виконання компетентними особами цього акту, 

передбачає неминучість або можливість його невиконання і бажає цього.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Результати аналізу кримінально-правової характеристики невиконання 

рішення ЄСПЛ дають підстави зробити такі висновки: 

1. Зважаючи на специфіку структури КК України 2001 р., підтримано 

позицію про чотиричленну класифікацію об’єктів кримінального 

правопорушення, де видовий об’єкт посідає проміжне положення між 

родовим та безпосереднім і є підсистемою родового об’єкта, перебуваючи з 

ним у співвідношенні «рід – вид».  

Родовий об’єкт кримінальних правопорушень проти правосуддя 

запропоновано розуміти як нормативно встановлений порядок забезпечення 

та здійснення правосуддя й виконання його результатів.  

Видовим об’єктом невиконання рішення ЄСПЛ визначено нормативно 

встановлений порядок виконання результатів судочинства – судового 

рішення. 

Основним безпосереднім об’єктом складу кримінального 

правопорушення «невиконання рішення ЄСПЛ» є нормативно встановлений 

порядок виконання рішень ЄСПЛ, що забезпечує право особи на захист своїх 

прав і свобод ЄСПЛ після використання всіх національних засобів правового 

захисту, рішення якого є обов’язковим для виконання Україною. 
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Як додатковий обов’язковий безпосередній об’єкт такого 

кримінального правопорушення визначено нормативно встановлений 

порядок забезпечення майнових та немайнових прав і свобод осіб, що 

зазнають порушень у результаті невиконання рішення ЄСПЛ та нерозривно 

пов’язані з особою, яка потерпіла від такого кримінального правопорушення. 

2. Предметом досліджуваного кримінального правопорушення є 

рішення ЄСПЛ, що наділені такими ознаками: постановлюється ЄСПЛ, є 

кінцевим актом правосуддя ЄСПЛ, у якому містяться його судження або 

правові позиції, є обов’язковим до виконання, має встановлені реквізити, 

створюється з метою виникнення, зміни, припинення певних суспільних 

правовідносин після набрання ними законної сили. Не є предметом цього 

кримінального правопорушення ухвали ЄСПЛ, якими вирішується питання 

про прийнятність або неприйнятність заяви скаржника. 

3. Запропоновано визначити поняття потерпілого від невиконання 

рішення ЄСПЛ як особи (фізичної, юридичної, групи осіб) – суб’єкта 

суспільних відносин, що володіє правами та свободами, передбаченими 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, порушення 

яких призвело до звернення до ЄСПЛ та постановлення ним відповідного 

рішення, що не було виконано, виконано неналежним чином або ж щодо 

якого має місце перешкоджання його виконанню. 

4. Невиконання рішення ЄСПЛ визначено як несвоєчасне та неповне 

виконання покладеного на службову особу, орган державної влади, державу 

обов’язку виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах 

проти України, з необхідністю усунення причин порушення Україною 

Конвенції та протоколів до неї.  

5. За змістом об’єктивної сторони невиконання рішення ЄСПЛ полягає 

в незабезпеченні уповноваженими органами та їх службовими особами 

належного, повного та своєчасного доступу до змісту рішення ЄСПЛ; 

невчиненні уповноваженими особами віднесених до їх повноважень дій, 

спрямованих на повне, своєчасне та належне виконання рішення ЄСПЛ; 
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порушенні взаємодії між уповноваженими органами щодо виконання 

рішення ЄСПЛ. 

6. У результаті аналізу законодавства щодо порядку виконання рішення 

ЄСПЛ визначено відповідні способи неналежного виконання рішення ЄСПЛ, 

а також запропоновано під перешкоджанням виконання рішення ЄСПЛ 

розуміти будь-які дії службових осіб, органів державної влади, держави 

України, спрямовані на створення різних перешкод виконанню такого 

рішення або на те, щоб виконання рішення ЄСПЛ стало неможливим. 

Обґрунтовано, що невиконання рішення ЄСПЛ є триваючим злочином, 

адже, досягнувши стадії закінченого кримінального правопорушення 

(невиконання чи неналежне виконання рішення ЄСПЛ у встановлений 

законом строк та належний спосіб), невиконання рішення ЄСПЛ юридично є 

закінченим, а фактично ще триває й може тривати протягом невизначеного 

проміжку часу.  

7. Суб’єкт невиконання рішення ЄСПЛ є спеціальним – службова 

особа, яка відповідно до своїх службових обов’язків зобов’язана та має 

реальну можливість виконати рішення ЄСПЛ. Такими особами можуть бути 

керівники та відповідні посадові особи органів Державної виконавчої служби 

України, Державної казначейської служби України, Міністерства юстиції 

України, Кабінету Міністрів України та інших органів і установ. 

8. Аргументовано, що суб’єктивна сторона невиконання рішення ЄСПЛ 

характеризується виною у формі прямого умислу. При цьому особа 

усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння й те, що вона не виконує 

рішення ЄСПЛ, порушує свої службові повноваження, і бажає, щоб рішення 

ЄСПЛ залишилось невиконаним. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ 

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 

3.1. Покарання за невиконання рішення Європейського суду з прав 

людини в Україні  

 

 

Комплексне дослідження такого антисоціального явища, як злочин, 

передбачає глибоке теоретичне та практичне вивчення всіх чинників, які 

опосередковують його існування. Одним із таких чинників, що впливають на 

запобігання кримінальним правопорушенням, є загроза покарання. 

Відповідно до ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що 

застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною 

у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому 

законом обмеженні прав і свобод засудженого. Фактично такі ж за змістом 

визначення поняття покарання висловлюються і правовій доктрині [74, с. 52; 

143, с. 46]. Чезаре Беккаріа переконував, що саме покарання є спонуканням 

особи до зупинення деспотичних намірів людини порушувати закони 

суспільства [10, с. 89, 95], саме через це воно встановлюється залежно від 

суспільної небезпечності діяння, яке заборонено законом. Тобто, як 

наголошує автор, повинна бути певна відповідність між злочином і 

покаранням, оскільки в іншому разі логічно виникне питання доцільності та 

ефективності такого покарання [148, с. 5]. Ефективність вказаних 

кримінально-правових заходів полягає в максимальному об’єктивному й 

суб’єктивному результаті досягнення мети покарання при застосуванні 

певного карального впливу на злочинця [4, с. 159]. Таким чином, саме цілі 

застосування того чи іншого виду державного примусу до злочинця, а також 
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можливість їх реального досягнення визначають ефективність та доцільність 

пеналізації певних видів суспільно небезпечних діянь. 

Зокрема, П. С. Матишевський вказував, що покарання особи, яка 

вчинила злочин, є основним елементом кримінальної відповідальності, але не 

вичерпує її змісту [147, с. 57]. Водночас Ю. В. Баулін зазначав, що 

кримінальна відповідальність може бути реалізована в трьох формах. Перша 

форма – засудження винної особи, виражене в обвинувальному вироку суду, 

не пов’язаному з призначенням їй покарання. Друга форма – засудження 

особи, поєднане з призначенням їй конкретної міри покарання, від реального 

відбування якого засуджена особа звільняється судом. Третя форма – 

відбування винним призначеного йому судом покарання [103, с. 31]. Таким 

чином, можна стверджувати, що за змістом поняття кримінальної 

відповідальності є ширшим за поняття покарання. 

У теорії кримінального права кримінальну відповідальність 

розглядають як елемент кримінально-правових відносин, сутність якого 

полягає в засудженні особи, яка вчинила злочин, та в обмеженні її, або в 

позбавленні певних благ [129, с. 30–31; 9, с. 30; 35, с. 99]. 

Залежно від розуміння сутності відповідальності в науковій доктрині 

висловлюють протилежні думки щодо моменту початку її виникнення. На 

думку О. О. Кваші, встановлення точних часових меж кримінальної 

відповідальності є обов’язковою умовою правильного застосування норм 

кримінального закону, зрештою, є важливою гарантією дотримання 

законності та прав людини. У цьому контексті нею проведено 

фундаментальне дослідження наукових поглядів щодо визначення моменту 

виникнення кримінальної відповідальності, які загалом зводяться до того, що 

момент виникнення кримінальної відповідальності визначається: моментом 

вчинення кримінального правопорушення; моментом притягнення особи як 

обвинуваченої (повідомлення про підозру); моментом винесення судом 

обвинувального вироку; моментом набрання вироком законної сили; 

реальним застосуванням до особи, яка вчинила злочин, державного примусу, 
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що виявляється в покаранні чи заходах процесуального впливу; моментом, 

коли уповноваженому державному органу стає відомо про вчинення 

кримінального правопорушення [81, с. 239]. Відповідно до рішення 

Конституційного Суду України № 9-рп/99 від 27 жовтня 1999 р. в справі 

щодо офіційного тлумачення положень частини третьої ст. 80 Конституції 

України, кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної 

сили обвинувальним вироком суду [208]. 

На думку О. О. Кваші, також потрібно розмежовувати момент 

виникнення підстави кримінальної відповідальності й момент настання 

(початок реалізації) кримінальної відповідальності [81, с. 240]. 

Ю. М. Ткачевський зауважує, що з моменту вчинення злочину виникає 

підстава для настання кримінальної відповідальності, а настає вона власне 

тільки при встановленні факту винуватості особи [245, с. 5–6]. Таким чином, 

вчинення особою кримінального правопорушення можна розглядати як 

матеріальну підставу кримінальної відповідальності, а обвинувальний вирок 

суду – як процесуальну підставу. 

Необхідно погодитись з думкою Ю. В. Бауліна, який виокремлює два 

види кримінальної відповідальності, а саме: потенційну кримінальну 

відповідальність, тобто передбачені законом обмеження прав і свобод, яким 

може підлягати особа за вчинення злочину у майбутньому; реальну 

кримінальну відповідальність [2; 9, с. 34–35], яка визначена Конституційним 

судом України як офіційна оцінка відповідними державними органами 

поведінки особи як злочинної, тобто застосування до особи, що вчинила 

злочин, конкретних кримінально-правових заходів примусового характеру 

через обвинувальний вирок суду [2; 208]. 

Ми також вважаємо, що встановлені в КК України вид та межі 

покарання за вчинення певного кримінального правопорушення не можуть 

визнаватись реальною кримінальною відповідальністю. Це лише надана 

законодавцем потенція (від лат. potentіa – сила), тобто прихована можливість, 

яка може виявитись за певних умов, а саме можливість реалізації 
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кримінальної відповідальності при встановленні в діях певної особи складу 

кримінального правопорушення. А безпосереднє призначення покарання 

конкретній особі, яка вчинила конкретний злочин, та завдавання їй певних 

втрат, передбачених у санкції кримінально-правової норми, являє собою 

реальну кримінальну відповідальність[2]. 

Це свідчить, що правовою формою законодавчо визначеної 

кримінальної відповідальності є санкція кримінально-правової норми [9, 

с. 26], адже в ній встановлено вид та міру покарання за передбачене в 

диспозиції діяння. Крім того, санкція – це собою обчислювальне вираження 

суспільної небезпечності кримінального правопорушення [2; 159, с. 117–125]. 

У теорії кримінального права санкція кримінально-правової норми 

визначається як її частина, що вказує на суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки, які втілюються у формах покарання, звільнення від нього та 

кримінальної відповідальності, а також на чинники, які дозволяють 

конкретизувати, змінити чи припинити ці права та обов’язки [2;14, с. 61]. 

У кримінально-правовій літературі висловлено думки щодо того, що 

при вчиненні посадових кримінальних правопорушень, у тому числі й у сфері 

здійснення правосуддя, суд, постановляючи обвинувальний вирок з 

призначенням покарання, повинен мати на меті покарати злочинця [137, 

с. 46]. 

Але покарання не обмежується лише карою злочинця, тому більш 

правильною видається позиція В. К. Грищука, який переконаний, що мета 

покарання – це той соціально значущий результат, якого прагне досягти 

держава, встановлюючи в санкціях Особливої частини КК України види, 

строки (розміри) покарань за вчинення кримінальних правопорушень, а 

також загальні засади, порядок і правила їх призначення в Загальній частині 

КК України. Така мета може бути обов’язковою – кара засудженого, тобто 

позбавлення або обмеження його прав і свобод, або факультативною – 

виправлення засудженого; запобігання вчиненню засудженим нового 

кримінального правопорушення; запобігання вчиненню кримінальних 
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правопорушень іншими особами. Кара щодо засудженого здійснюється 

завжди, коли застосовується покарання [54, с. 443]. 

Покарання може бути визнане справедливим лише в тому разі, коли 

суд призначить його з урахуванням усієї сукупності обставин у конкретній 

справі. При цьому покарання має бути призначене в межах відповідної 

частини статті КК України, з урахуванням положень Загальної частини КК 

України, з урахуванням характеру й ступеня суспільної небезпеки 

кримінального правопорушення та особи винного, обставин, які 

пом’якшують і обтяжують покарання, а також впливу призначеного 

покарання на виправлення засудженого [172, с. 361]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 382 КК України, за умисне невиконання 

службовою особою рішення ЄСПЛ передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років. Зважаючи на пропоноване нами бачення суб’єктного складу 

досліджуваного кримінального правопорушення, звернемо увагу в межах 

цього розділу на особливості вказаних видів покарань, а також на заходи 

кримінально-правового характеру, які, на нашу думку, доцільно було б 

застосовувати до органів державної влади за невиконання рішення ЄСПЛ. 

Згідно зі ст. 52 КК України, покарання залежно від юридичного 

значення або порядку призначення поділяють на три групи: 1) покарання, які 

можуть бути застосовані лише як основні (основні покарання); 2) покарання, 

що застосовують виключно як додаткові (додаткові покарання); 

3) покарання, які можуть бути застосовані як основні, а також додаткові 

(змішані покарання). 

Основними є такі види покарань, які не додаються до інших покарань і 

призначаються у вироках судів лише як самостійні. Вони в жодному разі не 

можуть бути призначені як додаткові щодо інших видів покарань. У зв’язку 

із цим за один злочин може бути призначено тільки одне основне покарання. 
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Додатковими є такі покарання, які призначають лише в сукупності з 

основними покараннями, самостійно їх не застосовують. Частина 4 ст. 52 КК 

України передбачає, що одне основне покарання можуть супроводжувати 

одне або кілька додаткових покарань. Функцією додаткових покарань є 

обтяження основного покарання, враховуючи характер суспільної небезпеки 

кримінального правопорушення, а також особу, яка його вчинила. Окрім 

обтяження основного покарання, власне функція додаткового покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю також полягає у спеціальній превенції. 

Покарання, що може застосовуватись і як основне, і як додаткове 

(змішане покарання), – це покарання, яке, залежно від обставин справи, може 

бути застосоване або як самостійне покарання, або у випадках та в порядку, 

передбачених КК України, додається до іншого, основного покарання як 

додаткове. 

Згідно із ч. 1 ст. 53 КК України, позбавлення волі на певний строк 

належить до основних покарань, а позбавлення права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю, відповідно до ч. 3 цієї ж статті, належить до 

змішаних видів покарань, оскільки може бути призначене і як основне, і як 

додаткове. 

У кримінальному праві санкції норм Особливої частина КК України 

поділяються на відносно-визначені, альтернативні та комулятивні [54, с. 67]. 

Аналіз санкції за невиконання рішення ЄСПЛ свідчить про те, що вона 

є саме комулятивною, адже передбачає поряд з основним покаранням 

(позбавлення волі на строк від трьох до восьми років) додаткове покарання 

(позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю 

на строк до трьох років). На нашу думку, конструювання санкції ч. 4 ст. 382 

КК України як комулятивної є цілком виправданим і закономірним, а також 

таким, що дозволяє суду повною мірою реалізувати принцип індивідуалізації 

кримінальної відповідальності за покарання. Це пов’язано з тим, що 

вчинення досліджуваного кримінального правопорушення перебуває в 
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тісному зв’язку з певною посадою, на якій перебуває винна особа, адже, 

здійснюючи умисне невиконання рішення ЄСПЛ, особа ігнорує службові 

інтереси, нехтує своїми посадовими обов’язками тощо [239, c. 197]. 

У зв’язку із цим спочатку проаналізуємо покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади, яке в цьому разі призначається як обов’язкове 

додаткове до основного – позбавлення волі на певний строк. 

Незважаючи на те, що цей вид покарання відомий ще із часів Руської 

Правди як позбавлення права, що, по суті, означало громадянську смерть, і 

був включений до всіх радянських кримінальних кодексів, сьогодні 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю не 

користується популярністю в судовій практиці й призначається досить рідко. 

Особливо рідко цей вид покарання призначається як основне покарання. 

Імовірно, це пов’язано з тим, що, з одного боку, у судовій практиці немає 

повної ясності щодо розуміння правових підстав та умов застосування цього 

покарання, а з іншого – з недооцінкою карально-запобіжного значення цього 

виду покарання. За тяжкістю воно перебуває в системі видів покарання на 

другому місці після штрафу. Реально ж воно більш тяжке, ніж розташовані за 

ним громадські та виправні роботи, і навіть арешт. В умовах безробіття 

втратити роботу для засудженого є більш тяжким покаранням, ніж, 

наприклад, виконувати у вільний від роботи час громадські роботи або 

відбувати покарання у виді арешту. У певних випадках при правильній оцінці 

суворості аналізованого покарання воно могло б стати альтернативою й 

позбавленню волі. 

Аналіз зарубіжного законодавства та української практики 

застосування розглянутого виду покарання свідчить, що найчастіше його 

застосовують за вчинення посадових кримінальних правопорушень, що 

здійснюються особами, які володіють значним обсягом правомочностей 

владного, організаційно-розпорядчого чи адміністративно-господарського 

характеру, виключно з використанням службового становища. Тому 

позбавлення особи наданих по службі можливостей має важливе превентивне 
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значення для запобігання в подальшому вчиненню нею подібних 

кримінальних правопорушень. 

Для полегшення з’ясування змісту позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю необхідно звернути увагу на 

семантичний зміст термінів, використовуваних у назві виду покарання. За 

тлумачним словником, вони означають таке: «позбавляти» означає забирати, 

віднімати щось у кого-небудь, залишати кого-, що-небудь без чогось [34, 

с. 254]. 

Важливого значення в досліджуваному аспекті набуває класифікація 

кримінально-правових заборон при застосуванні аналізованого покарання. 

Першу групу становлять заборони обіймати певні посади; другу – заборони 

займатися професійною діяльністю; третю – заборони займатися 

непрофесійною діяльністю. Для таких груп заборон, на думку 

Н. В. Кузнєчєнко, характерна достатня різноманітність передбачуваних ними 

позбавлень прав. Вони здебільшого зумовлюють різний ступінь карального 

впливу на засудженого [121, с. 10]. 

Питання підстави призначення покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю в теорії 

кримінального права є дискусійним. Звернемося до висловлених думок. 

Розглядаючи основні підстави застосування позбавлення права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, М. І. Бажанов 

слушно зауважив, що це покарання може бути призначено не будь-якій особі, 

а лише тій, яка посідала певну посаду або займалася певною діяльністю, 

тобто лише спеціальному суб’єктові. Саме тому, на його переконання, це 

покарання належить до так званих спеціальних покарань, які можуть бути 

застосовані лише до певного кола осіб [5, с. 208–209; 292]. Дослідниця 

О. С. Крилова також вважає, що КК обмежує можливість призначення 

«позбавлення права...», у тому числі й за суб’єктом злочину [115, с. 128]. 

Проте, М. М. Становський робить дискусійний висновок, що покарання 

у виді позбавлення права обіймати певні посади є спеціальним, оскільки воно 
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може бути застосовано лише до обмеженого кола суб’єктів (за ч. 1 ст. 47 КК 

РФ, до осіб, які обіймають посади на державній службі і в органах місцевого 

самоврядування), а позбавлення права займатися певною діяльністю є 

загальним заходом покарання, оскільки суд має право застосувати його до 

будь-якої особи, у тому числі й посадової, якщо злочинне діяння нею 

вчинено у зв’язку із зайняттям тільки діяльністю, здійснюваною поза межами 

посадових повноважень [222, с. 54–55; 292]. Водночас О. І. Рарог висловлює 

думку, що, за КК РФ, суд не може позбавити засудженого права обіймати 

інші посади, крім посад на державній службі та в органах місцевого 

самоврядування [212, с. 398; 292]. 

Іншої позиції дотримуються українські науковці. Зокрема, Д. С. Шиян 

наголошує, що позбавлення права обіймати певні посади полягає в 

припиненні на визначений судом строк права перебування на посадах у 

державних органах та їх апараті, в органах місцевого самоврядування або на 

посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

якщо надані за посадою повноваження особа використовувала для вчинення 

злочину [292, с. 56]. Також потрібно враховувати, що постановлення вироку, 

коли підсудний уже не обіймав посади або не займався діяльністю, з якими 

було пов’язане вчинення кримінального правопорушення, не є перешкодою 

для застосування цього покарання [195]. 

Таким чином, першою підставою призначення покарання у виді 

позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю є 

те, що під час вчинення кримінального правопорушення винний на законних 

підставах обіймав певну посаду. Зважаючи не те, що в санкції ч. 4 ст. 382 КК 

України не вказано, які саме посади заборонено займати винному, слушною є 

думка В. І. Єрьоменка, який вказує, що в такому випадку суд, з урахуванням 

обставин справи, у вироку має конкретизувати, які саме посади засудженому 

заборонено обіймати. Адже саме за таких умов вирок може містити в собі 

реальне позбавлення для засудженого й бути практично виконуваним [65, 

с. 123]. Однак, з огляду на те, що перелічення у вироку всіх можливих посад, 
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які засуджений не може обіймати в кожній конкретній справі, було б 

практично неможливим, у ньому має бути здійснено узагальнення таких 

посад. Так, при вчиненні кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності в резолютивній частині вироку трапляються такі формулювання 

посад: посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків 

у сфері викладацької діяльності; посади, пов’язані з розпорядженням 

матеріальними цінностями; керівні посади; посади, пов’язані з виконанням 

адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов’язків в 

органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах чи організаціях всіх форм власності, тощо. 

Говорячи про невиконання рішення ЄСПЛ та зважаючи на специфіку 

вчинюваного кримінального правопорушення, а також на посади, 

перебуваючи на яких винна особа може вчиняти невиконання рішення 

ЄСПЛ, вважаємо, що суд у мотивувальній частині вироку обов’язково має 

зазначити, що особа позбавляється права обіймати посади, пов’язані зі 

здійсненням функцій представників влади, виконанням організаційно-

розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної 

влади, на підприємствах, установах чи організаціях державної форми 

власності. 

Оскільки вчинення досліджуваного кримінального правопорушення 

пов’язане з невиконанням службовою особою своїх обов’язків у лише у сфері 

державної влади, вважаємо недоцільною заборону обіймати особам посади, 

пов’язані зі здійсненням владних повноважень або з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функції в 

органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах, 

організаціях приватної форми власності, адже це може спричинити 

порушення їх трудових прав. Також вважаємо, що призначене покарання має 

перебувати в тісному зв’язку із вчинюваним злочином. Оскільки цей злочин 

може бути вчинений саме у сфері державної влади, невиправданим вважаємо 

поширення покарання за нього й на неможливість працевлаштування на 
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відповідних посадах в органах місцевого самоврядування та в приватному 

секторі економіки. 

Наступною підставою призначення такого покарання є те, що вчинення 

кримінального правопорушення було пов’язано з посадою винного [57, 

с. 129]. Необхідно погодитись з твердженням Д. С. Шияна про те, що особа 

не лише обіймала посаду або займалася діяльністю, а й використала їх для 

вчинення кримінального правопорушення, а тому позбавлення права 

обіймати певні посади належить до спеціальних покарань. Разом із тим, 

незрозумілим видається положення про те, що позбавлення права обіймати 

певні посади як додаткове обов’язкове покарання необґрунтовано 

встановлено за злочини за ч. 2–4 ст. 382 КК України, в зв’язку із чим автор 

пропонує в санкціях цієї статті замінити позбавлення права обіймати певні 

посади з додаткового обов’язкового на додаткове факультативне [291]. На 

нашу думку, невиконання рішення ЄСПЛ завжди безпосередньо пов’язане з 

повноваженнями суб’єкта, оскільки він відповідно до своїх службових 

обов’язків зобов’язаний виконувати рішення ЄСПЛ, однак умисно не робить 

цього. І саме за таку службову бездіяльність, безпосередньо пов’язану з його 

посадовими обов’язками, а не за будь-яку іншу, виникає питання про 

кримінальну відповідальність. Тому такий вид покарання цілком правильно 

визначено додатковим обов’язковим. 

Як ще одну підставу призначення цього покарання можна виділити ту 

обставину, що характер вчинюваного кримінального правопорушення, а 

також дані про особу винного свідчать про неможливість збереження за ним 

права обіймати певні посади 57, с. 123. Вважаємо, що службова особа, яка 

умисно не виконує рішення ЄСПЛ, не тільки порушує встановлений порядок 

діяльності певного органу, але й спричиняє шкоду інтересам того органу чи 

установи, де працює. Вона умисно нехтує правами скаржника, ігнорує свої 

службові обов’язки, а тому подальше її перебування на займаній посаді є 

неможливим. 
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Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю має певну специфіку, відмінності від інших покарань. Воно, як 

ніяке інше покарання, має на меті спеціальну превенцію 223, с. 184. Дійсно, 

це покарання покликане нейтралізувати злочинну діяльність засудженого 

шляхом виключення можливості зловживання посадою або діяльністю. При 

цьому інші права за ним зберігаються. Застосування цього покарання 

зумовлено переважно необхідністю запобігання рецидиву з боку осіб, 

злочини яких були пов’язані з їх посадовим становищем або професійною 

діяльністю 126, с. 35. Це покарання розраховано переважно на майбутнє, на 

те, що засуджений протягом визначеного часу на підставі судової заборони 

буде позбавлений можливості опинитися в умовах своєї колишньої роботи, 

що сприяли його протиправній діяльності й полегшили вчинення 

кримінального правопорушення 227, с. 9. 

На тлі чітко вираженої мети спеціальної превенції досліджуване 

покарання також розраховане на досягнення мети загальної превенції, тобто 

на запобігання вчиненню кримінальних правопорушень не лише засудженим, 

а й іншими особами. Перш за все, йдеться про осіб, до яких також може бути 

застосоване це покарання. Таким чином, каральний потенціал, що несе в собі 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

насамперед, спрямований на досягнення цілей покарання засудженого й 

спеціальної превенції, що перебувають у діалектичному зв’язку. 

Суд, призначаючи позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, позбавляє засудженого не лише посади, яку 

він обіймав, або забороняє займатися діяльністю, якою він займався, під час 

вчинення кримінального правопорушення, але й на певний строк потенційної 

можливості в майбутньому обіймати аналогічні посади на інших 

підприємствах, в установах чи організаціях або займатися аналогічною 

діяльністю. Тобто засуджений при призначенні йому позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю позбавляється не 
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лише права, що він мав, а й на певний строк потенційної можливості мати 

таке право в майбутньому[292]. 

Зважаючи на те, що позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатись певною діяльністю є строковим покаранням, розглянемо його 

часові межі. У санкції ч. 4 ст. 382 КК України вказано лише на максимально 

можливий строк такого покарання (верхню межу) – до трьох років. 

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК України, нижня межа цього покарання – один 

рік. Також потрібно враховувати, що, згідно із ч. 3 ст. 55 КК України, 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю 

поширюється на весь строк основного покарання у виді позбавлення волі. 

При цьому його строк розпочинається лише з моменту відбуття основного 

покарання. Зважаючи, що це покарання є додатковим обов’язковим, три роки 

– максимально можливий строк цього покарання. 

Звертаючись до основного виду покарання за досліджуваний злочин – 

позбавлення волі, необхідно зазначити, що більшість учених-правознавців 

радянської школи (наприклад, H. A. Стручков, A. A. Піонтковський, 

М. Д. Шаргородський) під позбавленням волі розуміли примусову ізоляцію 

громадянина в спеціально призначених для цього установах [124, с. 67]. 

Розвиваючи це положення, В. А. Туманов визначає позбавлення волі як 

правовий наслідок кримінального правопорушення, що тягне за собою 

особливе правове становище засудженого. Воно включає в себе обмеження 

свободи пересування, певний ступінь ізоляції, примусове застосування 

установлених законом засобів і методів виправлення та перевиховання та 

реалізується в умовах певного режиму позбавлення волі [248, с. 5]. 

Погодившись з наведеним визначенням, А. І. Канунніков вказує, що 

позбавлення волі, як вид кримінального покарання, полягає в примусовому 

поміщенні та утриманні засудженого в спеціальному закладі на встановлений 

судом строк, де щодо нього здійснюється заснований на законі вплив, 

спрямований на досягнення цілей покарання [77, с. 46]. 
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Позбавлення волі, відповідно до кримінального законодавства, є 

основним видом кримінального покарання. Однак, у санкціях статті 

Особливої частини КК воно може бути передбачено і як альтернативне поряд 

з іншими заходами. Унаслідок цього суду в кожному конкретному випадку 

необхідно враховувати доцільність застосування до засудженого ізоляції від 

суспільства чи іншого покарання. 

Стаття 5 Конвенції, вживаючи термін «позбавлення волі», розуміє під 

ним тюремне ув’язнення, арешт або затримання [91]. У зарубіжному 

законодавстві існують такі різновиди позбавлення волі, як каторжна тюрма, 

тюремне ув’язнення та арешт (Швейцарія); тюремне ув’язнення та просте 

ув’язнення під варту (Данія); довічна каторга й виправний будинок (Італія); 

позбавлення волі з примусовою працею, позбавлення волі без примусової 

праці та кримінальний арешт (Японія) [282, с. 324, 330–331]. 

Таким чином, у працях низки авторів та правових документах термін 

«позбавлення волі» вжито як загальний, родовий щодо низки інших 

примусових заходів, пов’язаних з ізоляцією та обмеженням правового 

статусу особи, зокрема, щодо таких суміжних мір, як адміністративний 

арешт, запобіжні заходи в кримінальному процесі, арешт як вид покарання й 

власне саме позбавлення волі як вид покарання [111, с. 168]. 

За невиконання рішення ЄСПЛ покарання у виді позбавлення волі 

може бути призначене на строк від трьох до восьми років. Враховуючи 

положення ст. 12 КК України, цей злочин належить до тяжких. Така санкція є 

збільшеною порівняно з умисним невиконанням службовою особою 

судового рішення (ч. 2 ст. 382 КК України), де покарання у виді позбавлення 

волі встановлено на строк від одного до п’яти років (не тяжкий злочин). 

Це дає підстави стверджувати про здійснену законодавцем 

диференціацію кримінальної відповідальності (у тому числі й про 

диференціацію покарання) за невиконання судових рішень. Така 

диференціація, насамперед, має виходити зі ступеня суспільної небезпечності 

кримінального правопорушення: чим він вищий, тим вищою, більшою, 
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тривалішою має бути кримінальна відповідальність і, відповідно, покарання. 

Підвищена суспільна небезпека невиконання рішення ЄСПЛ, порівняно з 

тим, що передбачено в ч. 2 ст. 382 КК України, на нашу думку, полягає в 

такому. 

По-перше, ЄСПЛ може брати до розгляду справу і, відповідно, 

виносити рішення лише після того, як особою було вичерпано всі 

національні засоби юридичного захисту. 

По-друге, згідно з рішенням ЄСПЛ, відповідачем за порушення 

гарантованих Конвенцією прав і свобод є держава, що свідчить про її 

неспроможність забезпечити гарантовані права і свободи. Така 

відповідальність є констатацією бездіяльності або протизаконної діяльності 

утворених нею органів та їх посадових осіб. 

По-третє, за рішенням національного суду настає винятково юридична 

відповідальність, а за рішенням ЄСПЛ настає не стільки юридична, скільки 

соціально-правова відповідальність, що зумовлена міжнародно-правовим 

зобов’язанням України перед європейською спільнотою щодо забезпечення 

основоположних природних прав і свобод людини і громадянина [154, с. 53]. 

Усе це в своїй сукупності псує імідж України як правової європейської 

держави, адже свідчить про невиконання Україною взятих на себе 

міжнародних зобов’язань. 

У зв’язку з наведеним вважаємо, що суспільна небезпека невиконання 

рішення ЄСПЛ є вищою, ніж суспільна небезпека невиконання судового 

рішення національних судів, а тому законодавча позиція щодо більш 

суворішої санкції за невиконання рішення ЄСПЛ, ніж за умисне невиконання 

службовою особою рішення національних судів, є правильною. 

Варто зауважити, що аналіз практики застосування кримінальних 

покарань в Україні свідчить, що останнім часом простежується стійка 

позитивна тенденція до збільшення питомої ваги покарань, альтернативних 

до позбавлення волі, що призначені за вироком суду, та зменшення частки 
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позбавлення волі на певний строк, що пов’язано з гуманізацією покарань 

[239, c. 198]. 

Принагідно доцільно зазначити, що як на сьогоднішні, так і в цілому в 

останні два десятиліття більшість цивілізованих країн визнає «кризу 

покарання» [134, с. 62]. Подібне розуміння неефективності традиційних 

засобів контролю над злочинністю, більше того – негативних наслідків 

такого поширеного виду покарання, як позбавлення волі (серед яких можна 

назвати десоціалізацію засудженого й високий відсоток рецидиву, колосальні 

витрати на виконання такого виду покарання), призводить до пошуків 

альтернативних рішень як стратегічного, так і тактичного характеру. 

Так, Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1990 р. були рекомендовані до 

застосування мінімальні стандартні правила щодо заходів, не пов’язаних з 

тюремним ув’язненням (Токійські правила), які передбачають скорочення 

застосування тюремного ув’язнення з метою раціоналізації політики в галузі 

кримінального правосуддя з урахуванням необхідності дотримання прав 

людини, вимог соціальної справедливості та потреб правопорушника щодо 

повернення до нормального життя в суспільстві [152, с. 387]. Звичайно ж, 

Токійські правила мають лише рекомендаційний характер. 

Таким альтернативним рішенням для більшості розвинених країн стало 

покарання у виді штрафу. Наприклад, у Японії до штрафу засуджують до 

95% від загального числа засуджених, у ФРН – 80%, у Франції – до 48% [127, 

с. 17]. Подібне процентне співвідношення застосування штрафу до інших 

видів покарання зумовлено наявністю чіткої кримінально-правової тенденції 

до заміни короткострокового позбавлення волі (як правило, під ним мають на 

увазі позбавлення волі на строк до шести місяців) штрафом. Так, у ст. 37 КК 

Австрії [254] та ст. 47 Німеччини [269] передбачено обов’язок суду при 

призначенні покарання віддавати перевагу штрафу замість позбавлення волі 

на строк до шести місяців. У такому разі позбавлення волі може бути 

застосовано лише як виняток за наявності певних превентивних міркувань. 
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При призначенні штрафу в зарубіжних країнах найбільш важливим 

моментом є те, що на розмір штрафу впливає тяжкість вчиненого 

кримінального правопорушення, матеріальне становище засуджених. 

Практика ж застосування штрафу в нашій країні свідчить про різний і не 

завжди адекватний рівень карального впливу, що залежить від майнового 

становища засудженого. Це, на наш погляд, пов’язано не стільки з 

особливістю визначення штрафу в нашій країні в гривні або доході 

засудженого за певний період, скільки з його неспіврозмірністю такому 

покаранню, як позбавлення волі. 

Оскільки в кримінальному законодавстві зарубіжних держав відсутні 

норми, які б передбачили кримінальну відповідальність за невиконання 

рішення ЄСПЛ, проаналізуємо зарубіжну практику призначення покарання 

за невиконання службовою особою судового рішення. 

У КК пострадянських держав за невиконання судового рішення 

застосовують такі покарання, як: громадські роботи, позбавлення права 

займати певні посади або займатись певною діяльністю, позбавлення волі 

(ст. 338 КК Киргизької Республіки); штраф, арешт, позбавлення волі (ст. 353 

КК Республіки Вірменія, ст. 363 КК Республіки Таджикистан); громадські 

роботи, штраф, обмеження волі, позбавлення волі (ст. 231 КК Литовської 

Республіки); штраф, позбавлення права займати певні посади або займатись 

певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення 

волі (ст. 315 КК РФ). При цьому такий вид покарання, як позбавлення права 

обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, у більшості 

досліджуваних КК передбачено як основне покарання (КК РФ, КК Республік 

Білорусія, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Узбекистан), в інших – як 

додаткове (КК Республіки Молдова) [258; 259; 261; 262; 263; 265; 266; 267; 

268]. 

Загалом, у всіх розглянутих КК, як і в КК України, за невиконання 

рішення суду передбачено покарання, не пов’язані з позбавленням волі 



159 

(переважно штраф), а також позбавлення волі на певний строк (за винятком 

КК Республік Білорусія, Грузія, Туркменістан). 

Щодо покарання у виді позбавлення волі, то строк такого покарання 

переважно встановлений у розмірі від одного до двох років. Лише в 

КК Республік Азербайджан, Молдова та Узбекистан за невиконання судового 

рішення передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на 

строк до трьох років. Таким чином, з усіх проаналізованих кримінальних 

законів саме в КК України встановлено найбільш суворе покарання за 

невиконання судового рішення (позбавлення волі на строк до восьми років, 

відповідно до ч. 3–4 ст. 382 КК України). Причому за невиконання рішення 

ЄСПЛ передбачено лише одне основне покарання – позбавлення волі на 

певний строк, до якого приєднується додаткове обов’язкове покарання. Тому 

варто погодитись з І. В. Бердник, на думку якої, санкції за невиконання 

рішення ЄСПЛ мають бути альтернативними, які нададуть можливість 

обирати найбільш оптимальну міру покарання з урахуванням конкретних 

обставин вчинення кримінального правопорушення й особи, яка його 

вчинила [11, с. 24]. 

З урахуванням наведеного, а також зважаючи на те, що в ч. 2 ст. 382 КК 

України як одне з основних покарань передбачено штраф, на нашу думку, 

необхідно застосовувати таке саме покарання й за невиконання рішення 

ЄСПЛ. Однак, оскільки такий злочин є більш суспільно небезпечним, то й 

розмір штрафу має бути більшим, ніж у санкції ч. 2 ст. 382 КК України. 

Але для того, щоб за невиконання рішення ЄСПЛ можна було 

призначити основне покарання у виді штрафу, а також визначити 

оптимальний розмір покарання у виді позбавлення волі, на нашу думку, 

потрібно враховувати таке. 

По-перше, якщо застосувати розмір штрафу близький до того, що 

передбачений у ч. 2 ст. 382 КК України, то це призведе до значного 

розширення меж покарання, що не є характерним для побудови санкцій 

Особливої частини КК України. Так, наприклад, в КК України покарання у 
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виді позбавлення волі на строк до восьми років у жодному складі 

кримінального правопорушення не поєднується з таким покаранням, як 

штраф. 

По-друге, якщо передбачити в ч. 4. ст. 382 КК України за невиконання 

рішення ЄСПЛ покарання у виді штрафу, це суперечитиме ч. 3 цієї ж статті, 

де таке покарання відсутнє. Адже за основним підходом до конструювання 

кваліфікуючих ознак складу кримінального правопорушення санкція в 

кожній наступній частині має бути вищою, ніж у попередній [59, с. 49]. Це 

саме правило не дає змоги встановити покарання за невиконання рішення 

ЄСПЛ у виді штрафу й знизити покарання у виді позбавлення волі, 

наприклад, до п’яти років. Адже в такому разі в ч. 4. ст. 382 КК України буде 

нижча санкція, ніж у ч. 3 цієї ж статті. 

По-третє, якщо застосовувати таке покарання замість позбавлення волі, 

як це в 2011 р. було здійснено щодо деяких кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності, то воно має бути адекватним ступеню 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, тобто повинно бути 

встановлено, виходячи з розміру штрафу за тяжкий злочин. Проте аналіз 

норм КК свідчить, що такий розмір штрафу може бути призначений лише за 

вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. 

З метою вирішення окреслених питань та враховуючи зарубіжний 

досвід призначення покарання за невиконання судового рішення, ми 

пропонуємо невиконання рішення ЄСПЛ відокремити в самостійну статтю – 

382
1
 та встановити санкцію за такий злочин, подібну до тієї, що передбачена 

в ч. 2 ст. 382 КК України. Це пов’язано з тим, що, як вже було вказано, 

відповідальність за невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ є 

проявом диференціації відповідальності службової особи за невиконання 

судового рішення. При цьому, зважаючи на більшу суспільну небезпечність 

цього кримінального правопорушення, пропонуємо збільшити мінімальний і 

максимальний розмір покарання у виді штрафу порівняно з тим, що є в ч. 2 



161 

ст. 382 КК України, і встановити його від тисячі до півтори тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Щодо покарання у виді позбавлення волі за невиконання рішення 

ЄСПЛ І. В. Бердник ставить слушне запитання: чому за умисне невиконання 

службовою особою рішення ЄСПЛ покарання є більш тяжким, ніж за умисне 

невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови 

національних судів, якщо правові наслідки невиконання рішень національних 

судів для фізичних і юридичних осіб є однаковими, як і при невиконанні 

рішення Європейського суду з прав людини? [11, с. 25]. 

Тому ми пропонуємо встановити покарання у виді позбавлення волі за 

невиконання рішення ЄСПЛ, нижня межа якого має бути вищою від тієї, яка 

передбачена в ч. 2 ст. 382 КК України, – два роки позбавлення волі. Верхню 

межу пропонуємо залишити такою, яка є в ч. 2 ст. 382 КК України, – 5 років. 

Це пов’язано з тим, що, на нашу думку, у ч. 4 ст. 382 КК України 

встановлено надмірно сувору санкцію у виді позбавлення волі, що не 

відповідає ні зарубіжному досвіду призначення покарання у виді 

позбавлення волі за невиконання судового рішення (максимум 3 роки), ні 

положенням КК України, де за кримінальні правопорушення з формальним 

складом, які вчиняються шляхом бездіяльності, передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк не більше ніж 5 років (за винятком окремих 

військових кримінальних правопорушень). Вважаємо, що саме такі санкції за 

невиконання рішення ЄСПЛ будуть справедливими та відповідатимуть 

ступеню тяжкості описаного в законі діяння, є узгодженими із санкціями за 

вчинення інших кримінальних правопорушень та дадуть можливість суду 

індивідуалізувати покарання. 

На нашу думку, саме надмірна криміналізація й відсутність 

альтернативи покаранню у виді позбавлення волі є одним із чинників, що 

ускладнює практичну реалізацію норм ч. 4 ст. 382 КК України. 

Додатковим обов’язковим покаранням і до штрафу, і до позбавлення 

волі має бути покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи 
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займатись певною діяльністю на строк до трьох років. Вважаємо, що саме 

таке покарання за невиконання рішення ЄСПЛ цілком відповідає суспільній 

небезпечності вчиненого діяння та його специфіці, а також законодавчим 

правилам побудови визначення розміру санкції за злочин. 

 

 

3.2. Звільнення від покарання та його відбування за невиконання 

рішення Європейського суду з прав людини в Україні 

 

 

До особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у кожному разі 

має бути визначений певний спосіб застосування норми кримінального 

законодавства, тобто обрана певна форма реалізації кримінальної 

відповідальності. Таких форм традиційно виділяють три: 1) осуд особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, без призначення їй покарання; 

2) засудження особи, призначення їй покарання та його реальне подальше 

відбування; 3) засудження особи з призначенням їй покарання, від реального 

відбування якого вона звільняється [310, с. 345–346]. 

Перша із вказаних форм закріплена в ч. 4 ст. 74 КК України та може 

бути реалізована при вчиненні особою кримінального проступку або 

нетяжкого злочину, крім корупційних кримінальних правопорушень. Її суть 

полягає в тому, що до особи взагалі не застосовується передбачений у нормі 

Особливої частини КК України захід примусу – покарання. Однак у разі 

визнання особи винною в невиконанні рішення ЄСПЛ така форма реалізації 

кримінальної відповідальності є неможливою, адже склад кримінального 

правопорушення, що передбачений ч. 4 ст. 382 КК України, є тяжким 

злочином. 

Друга форма кримінальної відповідності за невиконання рішення 

ЄСПЛ є найбільш типовою, і її реалізація розглянута нами в попередньому 

розділі. 
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Говорячи про третю форму реалізації кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ, потрібно зазначити, що її реальний прояв може 

полягати в такому: 1) призначення покарання і звільнення від його 

відбування з випробуванням (ст. 75 КК України); 2) звільнення від 

відбування покарання (ст. 79 та 80 КК України); 3) умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання (ст. 79 КК України); 4) заміна 

невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК України); 

5) звільнення від покарання (ст. 83–85). За вказаних умов кримінальна 

відповідальність особи, окрім осуду, містить покарання, а також певні 

заходи, що застосовуються замість нього, або лише заходи, що 

застосовуються замість покарання, а також судимість [182, с. 71]. 

Розглянемо детальніше вказані види звільнення від покарання та його 

відбування за невиконання рішення ЄСПЛ. 

На думку О. О. Книжиченко, для винесення вироку про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням необхідна наявність двох моментів – 

умов і підстав. Умови застосування такого звільнення – це призначене 

покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для 

військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не 

більше п’яти років. Підставами є обставини справи, що характеризують 

суспільну небезпечність вчиненого кримінального правопорушення й 

суспільну небезпечність особи, яка вчинила його [83, с. 15]. 

М. І. Хавронюк вказує, що звільнення від відбування покарання з 

випробуванням маючи певні ознаки покарання власне таким не є, оскільки не 

передбачене у списку видів покарань [281, с. 344]. Ми вважаємо слушною 

позицію Т. О. Павлової, яка вказує, що своєю правовою природою звільнення 

від відбування покарання з випробуванням є примусовим кримінально-

правовим заходом, який є альтернативою реальному відбуванню покарання 

[175, с. 235]. Адже за наявності визначених у ст. 75 КК України умов особа 

не зазнає реального покарання, при цьому на неї покладається певні 

обов’язки, які вона повинна виконувати протягом визначеного строку. Однак 
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такі обов’язки, що встановлено в ст. 76 КК України, не є надто обтяжливими 

для особи й не призводять до значного обмеження її прав і свобод. Також 

особа, звільнена від відбування покарання з випробуванням, вважається 

такою, що не має судимості, якщо протягом іспитового строку вона не 

вчинить нового кримінального правопорушення і якщо протягом зазначеного 

строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не 

буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. 

Наведене свідчить про те, що звільнення від відбування покарання з 

виробуванням є актом гуманізму з боку держави. Після внесених у 2012 р. 

змін до ст. 75 КК України звільнення від відбування покарання з 

випробуванням також може бути у випадку затвердження судом угоди про 

примирення або про визнання вини та узгодження сторонами звільнення від 

відбування покарання з випробуванням. 

Загалом, слушною є думка О. І. Богатирьової та Л. І. Оліх, що фактично 

звільнення від відбування покарання з випробування є прототипом пробації, 

яка полягає в передачі особи, визнаної судом винною у вчиненні 

кримінального правопорушення, без застосування до неї санкції у виді 

позбавлення волі під нагляд спеціальної служби [16, с. 187]. 

Аналіз судової звітності дає підстави для висновку, що застосування 

цього виду звільнення від кримінальної відповідальності є досить 

поширеним, а порівняльний аналіз відповідних даних минулих років свідчить 

про те, що наведені тенденції є відносно стабільними. 

Якщо при застосуванні цього виду звільнення від відбування покарання 

умови його застосування встановити нескладно (досліджуваний злочин не є 

корупційний, а в межах санкції ч. 4 ст. 382 КК України особі може бути 

призначене покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років), то, на 

нашу думку, при вирішенні питання про можливість застосування цього виду 

звільнення суди також мають враховувати такі підстави: щире каяття, 

визнання вини, активне сприяння розкриттю кримінального 

правопорушення; вчинення кримінального правопорушення вперше; злочин 
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не є насильницьким; встановлення всіх обставин, чому особа не виконала 

рішення ЄСПЛ; відшкодування службовою особою завданих збитків та 

усунення заподіяної шкоди; недоцільність позбавлення волі особи, яка 

сумлінно виконує службові обов’язки, має значний стаж роботи; наявність 

інших обстави, які позитивно характеризують винну особу. 

При цьому в разі звільнення особи, засудженої за невиконання рішення 

ЄСПЛ, від відбування покарання з випробуванням вважаємо доцільним 

застосування до неї додаткового покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Саме такий варіант 

дасть змогу запобігти можливості повторного вчинення кримінального 

правопорушення й свідчитиме про позбавлення або обмеження тих прав та 

свобод винної особи, у зв’язку з наявністю яких було вчинено злочин. 

Однак, на нашу думку, застосування цього виду звільнення від 

відбування покарання за невиконання рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК 

України) є недоцільним, виходячи з таких підстав: досліджуваний злочин є 

умисним тяжким, що свідчить про досить високий рівень його суспільної 

небезпечності; суб’єкт кримінального правопорушення є службовою особою, 

бездіяльність якої не просто заподіює шкоду потерпілому, але й псує імідж 

держави України, яка зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ; невиконання 

рішення ЄСПЛ є свідомим ігноруванням особою своїх посадових обов’язків, 

не є наслідком збігу чи випадковості. 

На відміну від звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(ст. 75 КК України) звільнення від відбування покарання, що передбачені в 

ст. 79 та 80 КК України, повністю залежить від наявності зазначених 

обставин (засудження до позбавлення волі на строк до п’яти років, вагітність 

жінки або наявність у неї дітей віком до семи років, сплив строків давності 

виконання обвинувального вироку). 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК 

України) за невиконання рішення ЄСПЛ можливе лише після фактичного 

відбуття засудженим не менше двох третин строку покарання (формальна 
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підстава) і за умови, що засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до 

праці довів своє виправлення (матеріальна підстава). Частину покарання, що 

не відбута засудженим, по суті, можна розглядати як іспитовий строк, 

протягом якого особа не повинна вчиняти нового кримінального 

правопорушення. 

Сумлінність поведінки засудженого має бути визначена шляхом 

оцінювання ставлення засудженого: 1) до вчиненого кримінального 

правопорушення (визнання вини, щире каяття тощо); 2) до суспільного життя 

(відмова від негативних кримінальних зв’язків, участь у громадському житті 

тощо); 3) до режиму відбування покарання; 4) до майбутнього життя. 

Критеріями сумлінного ставлення засудженого до праці можна визнати: 

якісне виконання трудових обов’язків; високау продуктивність праці; високу 

якість продукції; раціональне використання робочого часу тощо [51, с. 148–

149]. 

При цьому потрібно враховувати, що засуджену особу не може бути 

умовно-достроково звільнено від додаткового покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, оскільки 

такий вид покарання не зазначений у ст. 81 КК України. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким у разі засудження 

особи за невиконання рішення ЄСПЛ також можлива за наявності 

формальної умови – фактичного відбуття засудженим не менше від половини 

призначеного строку покарання та матеріальної підстави – засуджений став 

на шлях виправлення. У такому разі особу також можна звільнити й від 

призначеного їй додаткового покарання. 

Варто враховувати, що особи, яким покарання було замінено більш 

м’яким, можуть бути умовно-достроково звільнені і від нього за правилами, 

передбаченими ст. 81 КК України [198]. 

Стосовно матеріальної підстави такого звільнення зауважимо, що, 

відповідно до ч. 1 ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України, 

виправлення засудженого – це процес позитивних змін, які відбуваються в 
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його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої 

правослухняної поведінки [112]. На думку Н. В. Коломієць, «став на шлях 

виправлення» – це перший позитивний ступінь виправлення особи, який 

свідчить про те, що в нього виникла позитивна тенденція до того, щоб не 

мати порушень режиму й стягнень, сумлінно працювати, навчатись, брати 

участь у програмах виховного впливу. Загалом же наявність чи відсутність 

такої підстави визначають у кожному конкретному випадку орган, який 

направляє до суду відповідне клопотання, та суд, який розглядає таке 

клопотання [88, с. 58–59]. 

Проте, за справедливим твердженням О. О. Шкути, для отримання 

засудженим умовно-дострокового звільнення стати на шлях виправлення 

недостатньо. Нині виникла ситуація, коли засуджений, наприклад, 

звільняється з установи виконання покарань умовно-достроково, тобто в 

нього в характеристиці адміністрацією установи, де він відбував покарання, 

зазначено, що він «сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє 

виправлення». Такий саме висновок, у разі підтвердження характеристики, 

дає суд, виносячи ухвалу про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання [294, с. 222–223]. Це твердження кореспондує із ч. 2 ст. 81 КК 

України, відповідно до якої умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і 

ставленням до праці довів своє виправлення. 

При заміні призначеного покарання у виді позбавлення волі більш 

м’яким КК України не наводить жодних критеріїв такого переводу. Тому, 

зважаючи на побудовану систему покарань (ст. 52 КК України), більш 

м’якими щодо позбавлення волі на певний строк потрібно вважати всі 

покарання, крім довічного позбавлення волі. Водночас іншої думки 

дотримується Н. В. Коломієць – вона вказує, що подібне визначення більш 

м’якого покарання надає суду надто широкі повноваження в питанні 

індивідуалізації покарання й пропонує внести зміни до ст. 52 КК України, 
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вказавши, що більш м’яким вважається покарання, яке найближче за 

ступенем суворості від призначеного основного покарання [89, с. 242–243]. 

Ще один прояв реалізації третьої форми кримінальної відповідальності 

за невиконання рішення ЄСПЛ може полягати у звільненні від покарання 

(ст. 83–85 КК України). 

Відповідно до ст. 84 КК України, звільняється від покарання особа, яка 

під час його відбування захворіла на психічну або іншу тяжку хворобу, що 

позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 

ними. Перелік таких захворювань, які є підставою для подання до суду 

матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, 

подано в Додатку № 12 до наказу Міністерства юстиції України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 р. № 1348/5/572 

«Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги 

засудженим до позбавлення волі». Це наприклад, туберкульоз, інфекція 

вірусу імунодефіциту людини, лепра, новоутворення, хвороби ендокринної 

системи, психічні розлади, хвороби нервової системи та органів чуття, 

хвороби органів кровообігу, нирок, кістково-м’язової системи, променева 

хвороба [192]. 

Відповідно до ч. 4–5 ст. 154 КВК України, подання про звільнення від 

відбування покарання внаслідок психічної або іншої тяжкої хвороби 

надсилається до суду начальником органу або установи виконання покарань. 

Разом з поданням до суду надсилаються висновок спеціальної психіатричної 

експертної комісії або лікарської комісії й особова справа засудженого. 

Відповідно до ст. 85 КК України, засуджений може бути повністю або 

частково звільнений від основного і додаткового покарань на підставі закону 

про амністію або акта про помилування. Порядок застосування амністії 

регулюється Законом України від «Про застосування амністії в Україні» від 

1 жовтня 1996 р. № 392/96-ВР та законами про амністію, які періодично 

приймаються. Наразі останнім прийнятим є Закон України «Про амністію у 

2016 р.» [186]. 
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Однак можливість застосування цього Закону на осіб, засуджених за 

невиконання рішення ЄСПЛ, є досить обмеженим, адже за загальних умов 

амністія поширюється на засуджених за умисні нетяжкі злочини. За вчинення 

тяжкого злочину він може бути застосований лише до осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції в період її проведення, набули статусу учасника бойових дій. Або до 

осіб, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, які на день набрання 

чинності цим вказаним Законом відбудуть не менше від половини 

призначеного строку основного покарання. 

У разі звільнення від покарання процедура помилування відбувається 

на підставі Положення про здійснення помилування, затвердженого Указом 

Президента України від 21 квітня 2015 р. № 223/2015. Відповідно до п. 9 

вказаного Положення, під час розгляду клопотання про помилування 

враховуються: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

строк відбутого покарання, особа засудженого, його поведінка, щире каяття, 

стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, 

сімейні та інші обставини; думка адміністрації установи виконання покарань 

або іншого органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби у 

справах дітей, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань та інших суб’єктів про доцільність 

помилування [194].  

Враховуючи вище викладене, оцінюючи тяжкість передбаченого ч. 4 

ст.382 КК України злочину до особи, яка його вчинила може бути визначено 

один з двох спосіб застосування норми кримінального законодавства, а саме: 

засудження особи, призначення їй покарання та його реальне подальше 

відбування чи засудження особи з призначенням їй покарання, від реального 

відбування якого вона звільняється. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

1. Враховуючи зарубіжний досвід покарання за невиконання судових 

рішень та вітчизняну практику конструювання санкції за вчинення 

кримінального правопорушення, обґрунтовано, що за невиконання рішення 

ЄСПЛ необхідно застосовувати такі самі види санкцій, як і за вчинення 

кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 382 КК України, але 

в дещо більшому розмірі: штраф від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на 

строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років має бути обов’язковим 

додатковим покаранням і до штрафу, і до позбавлення волі. Це надасть суду 

можливість обирати оптимальну міру покарання з урахуванням конкретних 

обставин вчинення кримінального правопорушення й особи, яка його 

вчинила. 

3. У разі визнання особи винною в невиконанні рішення ЄСПЛ така 

форма реалізації кримінальної відповідальності, як звільнення від покарання 

на підставі ч. 4 ст. 74 КК України, є неможливою, адже склад кримінального 

правопорушення, що передбачений ч. 4 ст. 382 КК України, є тяжким 

злочином. 

4. Умовою звільнення від відбування покарання з випробуванням на 

підставі ч. 1 ст. 75 КК України є призначення винній особі покарання у виді 

позбавлення волі на строк не більше п’яти років. Підставою є обставини 

справи, що характеризують суспільну небезпечність вчиненого 

кримінального правопорушення й суспільну небезпечність особи, яка його 

вчинила. Також має бути врахована позитивна поведінка особи, що включає 

в себе виконання встановлених обов’язків. Звільнення від відбування 
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покарання з випробуванням також може бути у випадку затвердження судом 

угоди про примирення або про визнання винуватості та узгодження 

сторонами звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за 

невиконання рішення ЄСПЛ, відповідно до ст. 81 КК України, можливе за 

наявності формальної підстави (після фактичного відбуття засудженим не 

менше двох третин строку покарання) та матеріальної підстави (за умови, що 

засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє 

виправлення). 

6. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким у разі засудження 

особи за невиконання рішення ЄСПЛ також можлива за наявності 

формальної умови (фактичного відбуття засудженим не менше від половини 

призначеного строку покарання) та матеріальної підстави (засуджений став 

на шлях виправлення). У такому разі особу також можна звільнити й від 

призначеного їй додаткового покарання. 

7. При заміні призначеного покарання у виді позбавлення волі більш 

м’яким за невиконання рішення ЄСПЛ більш м’яким потрібно вважати всі 

покарання, крім довічного позбавлення волі. 

8. Можливість звільнення осіб, засуджених за невиконання рішення 

ЄСПЛ у зв’язку з амністією, є досить обмеженим, адже за загальних умов 

амністія не поширюється на осіб, засуджених за умисні злочини, які є 

тяжкими чи особливо тяжкими. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання щодо кримінальної відповідальності за 

невиконання рішення ЄСПЛ. Одержані результати надали змогу зробити 

низку теоретичних висновків та деякі практичні рекомендації щодо 

вдосконалення норм чинного законодавства про кримінальну 

відповідальність. 

1. На основі проведеного дослідження встановлено, що методологія 

дослідження кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ 

пов’язана з предметом та метою дослідження й включає в себе єдність 

діалектичного, формально-логічного, герменевтичного, формально-

юридичного (догматичний), історико-правового, компаративістського, 

статистичного методів та методу системного аналізу. 

2. Дослідження історичних пам’яток, що діяли на території України,  

продемонструвало, що кримінальну відповідальність за невиконання 

судового рішення було передбачено лише в окремих з них, зокрема у 

судебнику Князя Казимира 1468 р., Правах, за якими судиться малоросійський 

народ 1743 р., Уложенні про покарання кримінальні й виправні в редакціях 

1845 та 1885 рр., КК УРСР 1960 р. Норма про відповідальність за невиконання 

рішення ЄСПЛ була включена у чинний КК України у його первісній редакції, 

зазнавши упродовж її чинності певні зміни більшою мірою технічного 

характеру. 

3. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ 

загалом ґрунтується на принципах та підставах криміналізації й зумовлена, 

передусім, суспільною небезпечністю таких дій, великою кількістю скарг до 

ЄСПЛ проти України, а також власне рішень ЄСПЛ, які постановлені проти 

України та тривалий час не виконуються нею. Встановлено, що 

криміналізація невиконання рішення ЄСПЛ здійснена з частковим 

порушенням таких принципів, як: можливість здійснення процесуального 
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переслідування, визначеність і єдність термінології, ненадмірність заборони. 

4. Узагальнено наукові позиції щодо визначення об’єкта кримінального 

правопорушення у теорії кримінального права та зроблено висновок, що 

родовим об’єктом кримінальних правопорушень проти правосуддя є 

нормативно встановлений порядок забезпечення та здійснення правосуддя й 

виконання його результатів; видовим об’єктом – нормативно встановлений 

порядок виконання результатів судочинства, судового рішення; основним 

безпосереднім об’єктом – нормативно встановлений порядок виконання 

рішення ЄСПЛ, що забезпечує право особи на захист своїх прав і свобод 

ЄСПЛ після використання всіх національних засобів правового захисту, 

рішення якого є обов’язковими для виконання Україною, а додатковим 

безпосереднім – нормативно встановлений порядок забезпечення майнових 

та немайнових прав і свобод осіб, що зазнають порушень у результаті 

невиконання рішення ЄСПЛ і нерозривно пов’язані з особою, яка потерпіла 

від такого кримінального правопорушення.  

5. Охарактеризовано предмет та потерпілого у складі кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України. Його предметом є 

рішення ЄСПЛ, тобто офіційний кінцевий акт правосуддя, винесений 

відповідною палатою ЄСПЛ, у якому містяться його судження або правові 

позиції щодо порушення Україною прав і свобод, передбачених Конвенцією. 

Потерпілим від невиконання рішення ЄСПЛ є особа (фізична, юридична, 

група осіб) як суб’єкта суспільних відносин, що володіє правами та 

свободами, передбаченими Конвенцією, порушення яких призвело до 

звернення до ЄСПЛ та постановлення ним відповідного рішення, що не було 

виконано або виконано неналежним чином, або щодо якого має місце 

перешкоджання його виконанню. 

6. З об’єктивної сторони формами невиконання рішення ЄСПЛ можуть 

бути лише невиконання або неналежне виконання, а тому в разі 

перешкоджання виконанню рішення ЄСПЛ дії винного потрібно 

кваліфікувати за ч. 2 ст. 382 КК України. Невиконання припускає повну 



174 

відсутність необхідних дій (відмову від виконання), а неналежне виконання – 

часткове виконання відповідальною особою вимог стосовно рішення ЄСПЛ. 

Невиконання рішення ЄСПЛ запропоновано визначити як несвоєчасне 

та/або неповне виконання покладеного на службову особу, орган державної 

влади, державу обов’язку виконати рішення ЄСПЛ у справі проти України з 

необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції та протоколів 

до неї. За змістом способи невиконання рішення ЄСПЛ можуть бути 

класифіковані як такі, що пов’язані з незабезпеченням уповноваженими 

органами та їх службовими особами належного, повного й своєчасного 

доступу до змісту рішення ЄСПЛ; порушенням взаємодії між 

уповноваженими органами щодо виконання рішення ЄСПЛ; невчиненням 

уповноваженими особами передбачених законом і віднесених до їх 

повноважень дій, спрямованих на повне, своєчасне та належне виконання 

рішення ЄСПЛ.  

Під перешкоджанням виконанню рішення ЄСПЛ потрібно розуміти 

будь-які дії зазначених у законі службових осіб, органів державної влади, 

держави України, спрямовані на створення різних перешкод виконанню 

такого рішення або на те, щоб виконання рішення ЄСПЛ стало неможливим. 

7. Розмежування невиконання рішення ЄСПЛ та злочину, що 

передбачений ч. 2 ст. 382 КК України, потрібно здійснювати, виходячи з 

того, що ці норми конкурують як загальна (ч. 2 ст. 382 КК України) та 

спеціальна (ч. 4 ст. 382 КК України). Тому застосуванню підлягає спеціальна 

норма. Розмежування невиконання рішення ЄСПЛ та суміжних злочинів, що 

передбачені в ст. 364 та ст. 367 КК України, потрібно здійснювати за 

ознаками об’єкта (різні родові й безпосередні об’єкти), об’єктивної сторони 

(істотна шкода), суб’єктивної сторони (вина, спеціальна мета). 

8. Доведено доцільність визнання спеціальним суб’єктом невиконання 

рішення ЄСПЛ службову особи органів Державної виконавчої служби, 

Державної казначейської служби, Міністерства юстиції України, Кабінету 

Міністрів України, іншу службову особу, на яку покладено обов’язки з 
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виконання рішення ЄСПЛ. Суб’єктами невиконання рішення ЄСПЛ про 

виплату відшкодування, визначеного ним, можуть бути службові особи 

Міністерства юстиції України (Секретаріату Урядового уповноваженого), 

державний виконавець, уповноважений здійснювати відкриття та здійснення 

виконавчого провадження про виконання рішення ЄСПЛ, службові особи 

Державної казначейської служби. 

9. Суб’єктивна сторона невиконання рішення ЄСПЛ характеризується 

прямим умислом. Особа усвідомлює, що саме її конкретне діяння 

(бездіяльність) може призвести до невиконання рішення ЄСПЛ, розуміє 

протиправність свого діяння, майбутні негативні наслідки й прагне цього. Таке 

усвідомлення передбачає не лише загальний характер бездіяльності, воно є 

конкретним – особа знає, які дії вона має виконати, розуміє порядок їх 

виконання, і має реальну можливість для такого виконання, але свідомо це 

ігнорує. 

10. Надмірна криміналізація й відсутність альтернативи покаранню у 

виді позбавлення волі є одним із чинників, що ускладнює практичну 

реалізацію норм ч. 4 ст. 382 КК України. Тому, враховуючи тенденцію 

гуманізації системи покарань, запропоновано розширити перелік санкцій, які 

можуть бути застосовані судом до службових осіб за невиконання рішення 

ЄСПЛ.  

Запропоновано напрямки коригування санкції ч. 4 ст. 382 КК України, 

а саме передбачення альтернативних покарань у виді позбавлення волі або 

штрафу; визначення розміру штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; закріплення строку позбавлення волі від 2 до 5 

років; встановлення додаткового покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, 

що повинно призначатися як обов’язкове до позбавлення волі, так і до 

штрафу. 

12. Зважаючи на високу суспільну небезпеку та ступінь тяжкості, 

обґрунтовано, що основною формою реалізації кримінальної 
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відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ має бути призначення 

покарання та його подальше відбування, що є перспективою наших 

подальших досліджень. Однак за наявності визначених у КК України умов та 

відповідних підстав доцільним може бути також звільнення винної особи від 

відбування покарання.  

13. З метою вдосконалення правового регулювання кримінальної 

відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ запропоновано викласти 

ст. 382
1 
КК України у такій редакції: 

Стаття 382
1
. Невиконання рішення Європейського суду з прав людини 

1. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського 

суду з прав людини або перешкоджання такому виконанню, – карається 

штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років.  
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