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ЗНАЧЕННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Останнім часом в українській кримінальноправовій науці все 
частіше підіймається питання про необхідність не тільки аналі
тичного, а й прогностичного дослідження доктрини кримінально
го права та кримінального законодавства України. зокрема слід за
значити фундаментальні розробки у цієї галузі, які були здійснені 
В.О. Туляковим, В.О. Навроцьким, М.І. хавронюком та іншими ви
датними вченими. Є усі підстави вважати, що підвищена увага на
уковців до цієї проблематики має об’єктивні причини. У даний час 
кримінальне законодавство України все ще перебуває у стані ре
формування, метою якого є удосконалення кримінальноправових 
інститутів задля забезпечення правильного застосування норм 
матеріального права, гармонізації кримінального законодавства 
України із загальноєвропейським законодавством та практикою за
стосування рішень європейських судових органів. проте зусилля 
законодавчої влади неминуче приречені на поразку за умов ігно
рування історичного досвіду формування та застосування матері
ального кримінального права, неналежного врахування зовнішніх 
обставин та розроблених наукою підстав та критеріїв.

Нагальною потребою постало питання про місце рішень Єв
ропейського суду з прав людини серед інших джерел криміналь
ного права. Відповідно до положень закону України від 23 лютого 
2006 р. «про виконання рішень та застосування практики Євро
пейського суду з прав людини» державними органами України ма
ють вживатися заходи загального характеру з метою забезпечення 
додержання нашою державою положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколів до неї, рати
фікованих Верховною Радою України, порушення яких встановле
не Рішенням, забезпечення усунення недоліків системного харак
теру, які лежать в основі виявленого Судом порушення, а також 
усунення підстави для надходження до Суду заяв проти України, 
спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді. 
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заходами загального характеру є заходи, спрямовані на усунен
ня зазначеної в Рішенні системної проблеми та її першопричини, 
зокрема: а) внесення змін до чинного законодавства та практики 
його застосування; … в) забезпечення юридичної експертизи за
конопроектів [1, ст. 13].

Крім цього, в ст.17 зазначеного закону безпосередньо вказуєть
ся на визнання практики Суду джерелом права [1, ст. 17], хоча тра
диційний підхід до визначення джерел права в романогерманській 
правовій сім’ї не відносить судовий прецедент (в будьякому його 
вигляді) до джерел права взагалі, й кримінального, зокрема.

Але, слід зазначити, що сучасна теорія права дещо змінила 
свій підхід до вирішення цього питання, що свідчить про динаміч
ність права, в тому числі й кримінального.

Так, л.О. Корчевна, з посиланням на праці західних правни
ків (Р. давида і К. ЖоффреСпінози, Ж.л. Бержеля, г. Бермана та 
ін.), нагадує, що європейська правова традиція загалом ніколи не 
змішувала право і закон (за винятком кодифікації і законодавчо
го позитивізму хІх ст., який нині подоланий) і не стверджувала, 
що вивчення одного лише закону дозволяє дізнатися, що таке пра
во; адже воно не міститься виключно у законодавчих нормах [2, 
с. 1922]. І в теорії, і на практиці панує думка, що абсолютний су
веренітет закону в державах романогерманської правової сім’ї є 
фікцією і що поряд з ним існують й інші джерела права, а закон має 
смисл лише у єдності з ними. На континенті має місце поступове 
послаблення віри у закон; у ньому вбачають все більше тільки ви
раження загальних принципів, які надають великого простору для 
тлумачення, внаслідок чого постійна судова практика все виразні
ше стає самостійним джерелом права [3, с. 69]. Р.Б. хорольський 
стверджує, що в Європейському Співтоваристві фактично визнано 
прецедент ний характер рішень Суду ЄС та їх статус як найважли
вішого джерела європейського права [4, с. 204209].

В.Ф. Опришко вказує: «Особливістю європейського права є 
те, що воно виникло та активно розвивається на основі як конти
нентального, так і загального права. Так, питаннями забезпечення 
прав та свобод людини в рамках ради Європи займається Європей
ський суд з прав людини. В своїй діяльності він поєднує елементи 
як континентального, так і загального права, зокрема, досить ак
тивно використовує в своїй практиці правило прецеденту. Обґрун
тування судових рішень відбувається, виходячи не тільки з норм 
відповідних конвенцій, а й принципів справедливості, розумності, 
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природного права, відповідності моральним критеріям суспіль
ної необхідності. державичлени ради Європи, серед яких і Укра
їна, зобов’язані визнавати обов’язковість юрисдикції цього суду» 
[5, с. 4041]. В.я. Тацій і ю.М. грошевий зазначають: «повинно 
бути переосмислення ставлення до постулатів звичаєвого права… 
В першу чергу це стосується судового прецеденту…» [6, с. 54].

про судовий прецедент як джерело кримінального права мож
на вести мову, якщо він має не рекомендаційний, а обов’язковий 
характер. це може значити тільки одне: в якості джерела кримі
нального права судовий прецедент може виступати тоді, коли він 
представляє собою офіційно оприлюднене рішення суду за кон
кретною справою, яке містить обов’язкову для подальшого засто
сування кримінальноправову норму [7, с. 65].

Стає все більш наочним, що не тільки формальному, а й док
тринальному запереченню за судовою практикою якостей джерела 
права протистоять реалії сучасного правового життя та тенденції 
його розвитку. хоча й не прямо, а опосередковано, але судова прак
тика робить свій внесок у правове регулювання. Не можна не по
годитися с А.В. Наумовим в тому, що «буква кримінального закону 
наповнюється реальним змістом тільки через судові рішення за 
конкретними справами, та зміст кримінальноправової норми скла
дається з набору відомих судових прецедентів за цими справами. 
й кожний новий судовий прецедент розширює або, навпаки, зву
жує уявлення правозастосовувача про зміст кримінальноправової 
норми. … Без судового прецеденту будьяка кримінальноправова 
норма є мертвою та досить абстрактною» [8, с. 21].

підсумовуючи все вищевикладене, у відповідності до закону 
слід визнати за Рішеннями Європейського суду з прав людини зна
чення джерела права.
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Keywords: the dynamic, criminal law, the source of law, a judicial precedent, 
the European Court of Human Rights decision.


