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ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Укрnїна взяла курс на інтеграцію своєї правової системи у міжнарод

• ВІІ ' Н Іачивши у ст. 9 Конституції України чинність мі)кнародних дого
ІІJНН, · ~года на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, як 

t 1 а нІ у національного законодавства'. 
І І а рівні міжнародних угод комплексного визначення понятrя міжна

І • ІІІІІХ стандартів прав людини і поняття стандартів захисту прав осіб, 
11 1 ·рн і лих від кримінальних правопорушень немає. Чинне законодавство 

1 р.а'і11н визначення цих термінів тако)І< не містить. У юридичній літера-. . . 
1 1 • І І о няття мІжнародних стандартІв захисту прав людини нерІдко ото-

І 11 t ІІосться з правами людини, із зобов'язаннями держав-учасниць за 

1 ,, ІІародними договорами, з принципами мІжнародного права тощо. 

<)кремі вчені пропонують свої визначення поняття міжнародного 

1 tН;щрту прав людини. Так, П. М. Рабінович та М. І. Хавронюк розуміють . . . 
1 r 1 н1родн1 стандарти прав людини у виглядІ узгоджених показникІв цих 

ІІр 1 "~ остаповлених у міжнародних актах, які заохочують або зобов' язують .. .., 
J)JI ави до tx дотримання-. 

11. Г. Буткевич зазначає, що міжнародні стандарти прав людини слід 

І''' ІІ 'JІ ядати як такі, що регламентують П права і свободи в конкретній 
фt р і житrєдіяльності, визначаючи, в який спосіб загальновизнані ·норми 
1 1 ІІародного права можуть бути там застосовані, які зобов'язання дер

І & Н Н можуть чи мають брати на себе для забезпечення прав людини 

11 ІІМИ міжнародними гарантіями підкріплені ці права і свободи3 . 
) tсякі вчені об'єктом наукового пошуку у даній сфері вибирають «кон

Іt І ІІ ( Їі прав людини», поділяючи їх на східну (азійську) та західну (євро-
1\'Н <.; І>І<У) , що rрунтуються на різних правових традиціях4 • Під останньою 

1 Конституція України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakoпl.rada. 

11 1 , нa/ laws/sl1owi254%DO%BA/96-o/oDOo/oB2%Dl о/о80. 

' Рабінович , П. М. Права людини і громадянина [Текст] : навч. посіб. І П. М. Ра
ІІ ІШІІ1LІ. М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2004. - С. 19. 

' Буткевич, В. Г. Міжнародне право: Основні галузі права [Текст] І В . Г. Буткевич. 
І ,, ?.004. - С. 208. 

1 Шевчук, С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав люди
ІІІ І у І<ОІtтексті Західної правовоїтрадиції [Текст] І С. Шевчук. - К.: Реферат, 2007, С. 8-13. 
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в першу чергу розуміють Європейську Конвенці1{) нро t' 11 1 1 

ни і основоположних свобод 1• 

Можна підтримати думку вчених, які вва)каІ{)11>~ 11~0 1\ІІ І І ІІІt 

дарти прав людини - це норми, як1 грунтуються на '\," . 1111 11 . . . 
принципах мtжнародного права 1 регулюють ВlдносІІІІІІ . 11 І . . .. .., 
в ход1 ІХ реалІзацІ І-. 

На загальнонауковому рівні існують різні точки ·~оІ . . 
поняття мІжнародних стандартІв захисту прав ЛІО) ОІІІІІ ІІІ t 

у численних документах, прийнятих в рамках Pa;ttІ ( ВІ ІІІ 

Статуті Ради Європи (1949 р.); Конвенції про захист 11ран 111 11 

воположних свобод (1950 р.), а також Протоколах до Ін.:ї . Н ІІІ 

клопедичний юридичний словник дає визначення МЇ)КІІЩ">О) ~ІІІt 
. . 

захисту прав людини як визнаних свІтовим спІвтовариствt)І\1 1 t 1 

в його документах правових норм (переважно конвенціііноt ) 11 
що визначають механізми і гарантії реалізації прав люди 1111 1, І 1 . . . . 
ІНОДІ ОТОТОЖНЮЮТЬ ПОНЯТТЯ МІЖНарОДНИХ СТандарТІВ ЗаХИС' І ІІр' 

з м1жнародними актами з прав людинІ,І. 

Для визначення змісту стандартів захисту прав осіб, ІН) 1 1 11 
кримінальних правопорушень, необхідно звернутися до основ 11 
документів в цій сфері- Декларації основних принципів 11р ан 
жертв злочину і зловживання владою (1985 р.) і Резолюціпо І 11 
Асамблеї ООН щодо й здійснення ( 1985 р.). Основна сnряІ\аон 111 . . . . . 
мІжнародних документІв полягає у визначеннІ напрямtв J~НІJІІ.ІІ ' 
жави, яка забезпечує права: на доступ до правосуддя та снран 1111 

вадження; на справедливу реституцію жертвам, їх сім' ям або у 11 11 
на фінансову компенсацію шкоди, завданої фізичному або 11 ' ІІ 
здоров'ю особи; на одержання інформації про хід вирішення 110 1 
скарги; на можливість вираження й урахування П думки; нн 11 І ) t 11 
теріальної, медичної, психологічної, соціальної та правової доІІО~ 

вживання заходів охорони ії особистого життя; на безпеку осо н 1 ' 
безпеку її родини; на запобігання невиправданих затримаІ '' 1 І 
компенсації, а у випадках, коли це необхідно, використання н офІІ 
механізмів врегулювання спорів, таких як посередництво, арбі'І р 1 
кож створення національних фондів для виплати компенсаці Н іІ 1 

1 Грошевий~ Ю. М. Проблеми впровадження в навчальний проuес міжtІЩ}ІЩІІІІ 
дартів з правтодини [Текст] ІЮ. М. Грошевий// Вибрані праuі. - Х.: Право, 2()\1 

2 Капліна, О. В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав потерtІЇІІІІ 
мінальному процесі: інтерпретаuія і проблеми імплементаuії в націош_ІJІІ,JІ '' 
давство України [Текст] //Вісн. Хмельн. ін-ту регіон. управління та nрава . І 
С. 223-228. 

3 Великий енциклоnедичний юридичний словник [Текст] І за ред. Ю. ( ·. ІІІ 
шенка.- К.: Вид-во «Юридична думка», 2007.-992 с. 

4 Декларації основних nринципів nравосуддя для жертв злочину і ЗJІШt ''"" 
владою [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon4.I"ada.gov . ~І І t ІІ 
show/995 114. 
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С метою запровадження міжнародних стандартів у сфері захисту прав 

І• • р11ілих Президентом України 28 грудня 2004 року було видано Указ, 
t ІІІ\ t )уло затверджено Концепцію забезпечення захисту прав та інтересів 

11 . •. >ІКЇ nотерпіли від кримінального правопорушення. Концепція закріп-

І Іtсобхідність запровадження основних стандартів~ шо застосовують

ttрактиці європейської спільноти у сфері захисту прав потерпілих від 

І' 11\ІІІІального правопорушення, а саме: справедливого поводження з по

І рн іJ Іими (повага до їх честі і гідності), інформованості (кожний потер

ІІІІ ІJІіі має право на одержання інформації щодо розгляду справи і при

ІВІ ' І ' І 'Я рішення), забезпечення відшкодування шкоди (навіть у тому ви-

ІІ І J ІІ\у, коли не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушен

І 11, або якщо вона переховується чи є неплатоспроможною), надання 

• tонлатної правової допомоги потерпілим, надання соціальної допомоги 
І ''''ступ потерпілих до спеціальних систем медичної, соціальної та психо
І ІІ І'Іної підтримки)'. 

ІІавим КПК України зроблено певні кроки у даному напрямку, зокре-

t t;nрощено порядок набуття статусу потерпілого (ст. 55), розширено 
1 1р нш потерпілого на інформування щодо сутності підозри та обвинува

•t ' ІІІІЯ, застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

t ' І ' 56), зупинення досудового розслідування (ст. 280), детально врегульо
І / ІІІ<> nорядок відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому (гл. 9), 
• 1 арження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора ще на етапі 

щ • ·удового розслідування слідчому судді (ст. 303 у~. Однак залишаються 
11 нирішеними проблеми створення національного фонду для надання 

''ом r1енсації жертвам кримінальних правопорушень, відсутні механізми, 

11~0 забезпечують реальну участь потерпілого в доказуванні, зо:kрема, 

11 sбиранні доказів. Ці та інші питання нормативного регулювання право

" І J О І о син за участю потерпілого мають бути вирішені в ході подальшого 

11 ~·формування кримінального процесуального законодавства. 

Реформування національного законодавства неможливе без урахуван

ІШ відповідного досвіду міжнародної спільноти, тому одним з основних 

11 НІрямів забезпечення захисту прав потерпілих, визначених Концепцією, 
. . . 

• '\апровадження мІжнародних принципІв захисту законних прав та Інте-

рL·с ів потерпілих, визначених Декларацією основних принципів право-
. 

; 1.дя для жертв злочину 1 зловживання владою. 

1 Концепція забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які потерпіли від зло
• Іашу, затверджено Указом Президента України від 28 грудня 2004 року [Електронний 
Jн..:сурс ]. -Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sl1ow/ 1560/2004. 

2 Кримінальний процесуальний кодекс [Електронний ресурс].- Режим доступу: 
lattp://zakonO.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
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