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СУДОВА ПРАКТИКА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, 
ЯКІ ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ В РІШЕННЯХ 

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Останніми роками в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на 

реформування судової системи, головна мета якої — створення умов для забез-

печення реального захисту прав та свобод людини і громадянина. З реформою 

судоустрою відбулися суттєві зміни і в повноваженнях Верховного Суду України 

як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції. Згідно з ч. 2 

ст. 38 Закону України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус 

суддів» одним із основних повноважень Верховного Суду України є перегляд 

справ з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції 

однієї і тієї самої норми матеріального права у подібних правовідносинах у 

порядку, передбаченому процесуальним законом. Подальшого розвитку це 

положення набуло у процесуальних кодексах України, норми яких підкреслю-

ють значущість рішень Верховного Суду України. Зокрема, зі змісту ст. 458 

КПК України випливає, що висновки Верховного Суду України, викладені у 

його ухвалах щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних 

і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних 

діянь, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосову-

ють у своїй діяльності відповідну норму закону, та для всіх судів України, а їх 

невиконання тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У частині 6 

ст. 368 КПК України «Питання, що вирішуються судом під час ухвалення виро-

ку» зазначається, що суд при ухваленні вироку, обираючи норму закону України 

про кримінальну відповідальність, яка підлягатиме застосуванню до суспільно 

небезпечних діянь, зобов’язаний застосувати висновки Верховного Суду 

України, викладені в його ухвалах, у випадках, передбачених ч. 2 ст. 455 і ч. 2 

ст. 456 цього Кодексу. 

О. А. Шаповалова 
кандидат юридичних наук, 
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Надзвичайно важливими для правозастосування є висновки Верховного 

Суду України, викладені у рішеннях, які стосуються питань застосування в 

судовій практиці положень Загальної частини КК України. 

Так, у справі № 1кс13 (постанова Судової палати у кримінальних справах 

Верховного Суду України від 14 березня 2013 р.) перегляд Верховним Судом 

України судового рішення з підстав неоднакового застосування норм матері-

ального права відбувався у зв’язку з неоднаковою правовою позицією суду каса-

ційної інстанції щодо чинності закону про кримінальну відповідальність у часі 

та його зворотної дії. 

У цій справі дії особи, яка вчинила злочин 6 лютого 2011 р., органами досу-

дового розслідування та судом першої і апеляційної інстанцій були кваліфіко-

вані за ч. 3 ст. 368 КК України в редакції Закону України від 7 квітня 2011 р. 

№ 3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення», яка набрала чинності після 

вчинення злочину, хоча і без зазначення дати редакції цієї статті. Цим Законом 

ст. 368 КК України було доповнено ч. 2, яка встановила відповідальність за 

одержання хабара у значному розмірі. Відповідно, попередню нумерацію час-

тин указаної статті було змінено з 2 на 3 та з 3 на 4. Суд касаційної інстанції, 

переглядаючи справу, уточнив ухвалене судове рішення та зазначив, що особу 

за суджено за ч. 3 ст. 368 КК України 2001 р. в редакції від 11 червня 2009 р. 

Розглядаючи справу з підстав неоднакового застосування норм матеріаль-

ного права, Верховний Суд України дійшов висновку про неправильність засто-

сування касаційним судом правил дії кримінального закону в часі та його зво-

ротної сили. При цьому він виходив з такого. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, 

який скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність 

або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто 

поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким зако-

ном чинності. Проте Закон від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI, за яким було квалі-

фіковано дії засудженого органами досудового розслідування і судом першої та 

апеляційної інстанцій, не скасовував злочинність діяння, поставленого у про-

вину засудженій особі, не пом’якшував кримінальну відповідальність та жод-

ним іншим чином не поліпшував його становище, а відтак не мав зворотної дії 

у часі. Рішенням касаційного суду не лише не було виправлено помилки, допу-

щеної попередніми судами, а фактично кваліфіковано дії засудженого за нор-

мою в такій редакції, якою передбачалася відповідальність за вчинення злочину 

за кваліфікуючих ознак, які засудженому не інкримінувалися, а сама редакція 

на час вчинення ним діяння втратила чинність.

З цих підстав рішення касаційного суду щодо особи, засудженої за ч. 3 

ст. 368 КК України 2001 р. в редакції від 11 червня 2009 р., було скасовано, а 

справу направлено на новий касаційний розгляд.

У постанові Верховного Суду України від 4 квітня 2011 р. у справі № 5-1кс11 

Верховним Судом України був зроблений надзвичайно важливий висновок 
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щодо підстав для застосування додаткового покарання у виді конфіскації 

майна, яке передбачено законом як обов’язкове. 

У цій справі особу було засуджено за ч. 2 ст. 307 КК України на п’ять років 

позбавлення волі з конфіскацією майна за те, що ця особа незаконно збула 

іншій особі особливо небезпечну психотропну речовину шляхом безкоштовно-

го пригощання.

Встановивши наявність неоднакового застосування судом касаційної 

інстанції норм матеріального права у подібних суспільних правовідносинах, 

Верховний Суд України підкреслив, що суд при призначенні покарання має 

виходити не тільки з меж караності діяння, встановлених у відповідній санкції 

статті Особливої частини КК України, а й із тих норм Загальної частини 

КК України, в яких регламентуються цілі, система покарань, підстави, порядок 

та особливості застосування окремих його видів, а також регулюються інші 

питання, пов’язані з призначенням покарання, які здатні вплинути на вибір 

(обрання) судом певних його виду і міри, в тому числі й тих положень, що 

передбачені ч. 2 ст. 59 КК України. Якщо з фактичних обставин справи вбача-

ється відсутність корисливого мотиву в особи, яка вчинила злочин, то конфіс-

кація майна не може бути застосована як додаткове покарання, навіть якщо у 

санкції статті КК України таке покарання є обов’язковим.

Ще одне судове рішення Верховного Суду України стосується правил засто-

сування положень ст. 68 КК України при призначенні покарання за незакінче-

ний злочин. 

Особа, яка притягувалась до кримінальної відповідальності, судом першої 

інстанції була засуджена за ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України до 11 років 

позбавлення волі. Суд касаційної інстанції, спираючись на положення ч. 3 ст. 68 

КК України, яка передбачає, що за вчинення замаху на злочин строк або розмір 

покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або роз-

міру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санк-

цією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, пом’якшив покарання 

засудженому з 11 років до 9 років позбавлення волі.

Розглядаючи справу з приводу неоднакового застосування судом касацій-

ної інстанції норм матеріального права, Верховний Суд України дійшов висно-

вку, що оскільки згідно з санкцією ч. 2 ст. 115 КК України найбільш суворим 

видом покарання за вчинення злочинів, передбачених у диспозиції цієї статті, є 

покарання у виді довічного позбавлення волі, яке не належить до строкових 

видів покарання і від нього не можна відрахувати дві третини, то при призна-

ченні покарання за ст. 15 та ч. 2 ст. 115 КК України, тобто за замах на вчинення 

вбивства при обтяжуючих обставинах (за замах на вчинення злочину), суд не 

може керуватися положеннями ч. 3 ст. 68 КК України. Отже, кількісні критерії 

ст. 68 КК України не можуть застосовуватися до статей (частин статей) 

Особливої частини КК України, санкції яких передбачають покарання у виді 

довічного позбавлення волі, у зв’язку з тим, що таке покарання не має строко-

вого виміру.
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Це лише деякі висновки Верховного Суду України, в яких висвітлюються 

питання застосування норм Загальної частини КК України. Межі виступу на 

конференції, на жаль, не дають змоги більш детально проаналізувати всі судові 

рішення Верховного Суду України, постановлені з таких підстав. 

Слід констатувати, що у результаті перегляду судових рішень Верховним 

Судом України у деяких випадках заяви не задовольняються лише з тих підстав, 

що у справі, яка розглядається, та у доданих до матеріалів справи судових 

рішеннях не вбачається неоднакового застосування норм матеріального права. 

Такі повноваження Верховного Суду України значно звужують можливості най-

вищого судового органа забезпечувати єдність судової практики.

На цей час у Верховній Раді України зареєстрований законопроект «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень 

Верховного Суду України» (№ 3356), внесений народними депутатами 

В. Пилипенком та В. Писаренком. Сподіваємось, що у разі прийняття цього 

законопроекту зміни, спрямовані на розширення повноважень Верховного 

Суду України, будуть краще забезпечувати захист прав та свобод людини і гро-

мадянина і сприятимуть тому, щоб повноваження Верховного Суду України 

повною мірою відповідали званню найвищого судового органа нашої держави.


