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У дослідженні проаналізовано сучасний стан міжнародно-правового врегулювання статусу жертви насильницького злочину. Зазна-
чається, що питання протидії насильницьким злочинам наразі є актуальним. Світове співтовариство з метою попередження та протидії 
насильницьким злочинам проводить систематичну роботу. Одним із її напрямів є розроблення та прийняття міжнародно-правових актів, 
спрямованих на врегулювання статусу жертв насильницьких злочинів.

У роботі звертається увага на те, що держави самостійно здійснювали кроки по врегулюванню статусу жертв насильницьких зло-
чинів. Здебільшого така робота зводилася до компенсації шкоди жертвам насильницьких злочинів.

На початку 1980-х років групою фахівців було поставлено питання про врегулювання статусу жертв злочинів в рамках діяльності 
Організації Об’єднаних Націй. Зазначена активність призвела до того, що у 1985 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла 
Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою. Зазначений документ, окрім питання компенсації 
шкоди жертвам злочинів, врегульовував і процесуальні права жертв.

У статті звертається увага на те, що Декларація не розрізняє поняття «жертва злочину» та «потерпілий». Декларація містить поло-
ження про жертву злочину, яке охоплює поняття «потерпілий». Найбільш прогресивним документом у сфері регулювання правового 
статусу жертв насильницьких злочинів є Директива Європейського парламенту щодо мінімальних стандартів забезпечення прав жертв 
злочинів. Цей документ спрямований на всебічний захист прав потерпілого від насильницьких злочинів незалежно від статусу особи 
(національності, статі, релігії) – жертви злочину.

У публікації приділяється увага міжнародно-правовому врегулюванню статусу жертв військових злочинів, більшість із яких є насиль-
ницькими. Окремо звертається увага на практику Європейського суду з прав людини та необхідність виконувати рішення ЄСПЛ вчасно 
і в повному обсязі. Зроблено висновки про те, що Україна повинна провести роботу по імплементації норм міжнародного права в наці-
ональне законодавство України та гармонізації кримінального процесуального законодавства в сфері врегулювання правового статусу 
жертв насильницьких злочинів із правом Європейського Союзу.

Ключові слова: жертва злочину, імплементація, гармонізація, Міжнародний кримінальний суд, жертва військового злочину, 
насильницький злочин.

The study analyzes the current state of international legal regulation of the status of a victim of a violent crime. It is noted that the issue 
of combating violent crimes is relevant today. The world community is working systematically to prevent and combat violent crimes. One 
of the directions of such work is the development and adoption of international legal acts aimed at regulating the status of victims of violent crimes.

The paper draws attention to the fact that states have independently taken steps to regulate the status of victims of violent crimes. But it was 
mostly about compensating victims of violent crimes.

In the early 1980s, a group of experts raised the issue of regulating the status of victims of crime within the framework of the United Nations. 
This activity led to the unanimous adoption in 1985 of the UN General Assembly Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 
and Abuse of Power. This document, in addition to the issue of compensation for victims of crimes, also regulated the procedural rights of victims.

The article draws attention to the fact that the Declaration does not distinguish between the concepts of victim of crime and victim. The 
declaration contains a provision on the victim of a crime, which covers the concept of victim. The Directive of the European Parliament on 
minimum standards for ensuring the rights of victims of crime is the most progressive instrument in the field of regulating the legal status of victims 
of violent crime. This document aims at comprehensive protection of the rights of the victim of violent crimes, regardless of the status of the person 
(nationality, sex, religion, etc.) – the victim of the crime.

The publication also focuses on the international legal settlement of the status of victims of war crimes, the vast majority of which are violent. 
Particular attention is paid to the case law of the European Court of Human Rights and the need to implement the decisions of the ECtHR in 
a timely and complete manner. Conclusions were reached that Ukraine should work on the implementation of the norms of international law in 
the national legislation of Ukraine and the harmonization of criminal procedural legislation in the area of the regulation of the legal status of victims 
of violent crimes with the law to European Union.

Key words: victim of crime, implementation, harmonization, International Criminal Court, victim of war crime, violent crime.

актуальність. В березні 2020 року світ почав карди-
нально змінюватись. Пандемія COVID-19 станом на тра-
вень 2021 року вже забрала життя понад 3 млн людей. За 
результатами  дослідження  Інституту  оцінки  та  вимірю-
вання показників здоров’я при Вашингтонському універ-
ситеті  (США),  коронавірус  вбив  6,9 млн  осіб, що  вдвічі 
перевищує  офіційні  показники  у  всьому  світі  [1].  крім 
великої  кількості  смертей,  пандемія  привела  мільйони 
людей  до  крайньої  бідності.  Вперше  з  1990  року  індекс 
показників  людського  розвитку  знизився.  Велика  кіль-
кість робочих місць зникла, причому здебільшого у краї-
нах із низьким і середнім рівнями доходу. Така напружена 
соціально-економічна  ситуація  вплинула  на  рівень  зло-
чинності, в тому числі і на підвищення показників насиль-
ницької  злочинності,  наслідком  чого  стало  збільшення 
кількості жертв відповідних правопорушень.

На жаль, жертви насильницьких злочинів часто зали-
шаються  наодинці  зі  своїм  болем.  у  багатьох  країнах 

світу, в тому числі і в україні, не існує належної системи 
забезпечення прав жертв насильницьких злочинів. Випра-
вити ситуацію на краще в цій сфері покликані міжнародні 
стандарти  захисту  прав  жертв  насильницьких  злочинів. 
Імплементація відповідних стандартів у національне зако-
нодавство країн дає змогу підвищити рівень захищеності 
потерпілих від насильницької злочинності.

Метою статті є  огляд  норм  міжнародного  права, 
спрямованих  на  врегулювання  правового  статусу  жертв 
насильницьких  злочинів  та  аналіз  стану  імплементації 
відповідних норм у національне законодавство україни.

Стан дослідження.  Питання  міжнародно-право-
вого  врегулювання  статусу  жертв  злочинів  неоднора-
зово  ставало  предметом  дослідження  вчених.  Значну 
увагу  цьому  приділяли  к.  Автухов  О.  Гумін,  И.  Зубач, 
О.  капліна,  Є.  карпенко, О.  крижановський, П. Малан-
чук, Ю. Невмержицька, Т. Сироїд, О. Юрченко, І. Яковець. 
Однак  особливостям  міжнародно-правового  врегулю-
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вання статусу жертв насильницьких злочинів приділялася 
незначна увага.

Виклад основного матеріалу. Однією із задач, перед-
бачених 16 метою в області Глобальних цілей сталого роз-
витку  на  період  до  2030  року,  є  значне  скорочення  будь-
яких форм насилля  [2]. Попри постійні  зусилля світового 
співтовариства,  спрямовані  на  попередження  та  боротьбу 
з  насиллям,  під  час XIV конгресу ООН  із  попередження 
злочинності  та  кримінального  правосуддя,  що  відбувся 
7-12 березня 2021 року в м. кіото (Японія), учасники (пред-
ставники  держав)  вкотре  висловили  стурбованість  нега-
тивними наслідками  злочинності  для  здоров’я  та безпеки 
людей [3]. Відповідно до доповіді Генерального Секретаря 
ООН під час засідання XIV конгресу ООН із попередження 
злочинності та кримінального правосуддя, нині злочинність 
є основною причиною насильницької смерті. Так, за період 
із 1990 по 2017 роки жертвами війн і збройних конфліктів 
у всьому світі стали орієнтовно 2 млн осіб. За цей же період 
жертвами умисних вбивств стали близько 12 млн осіб [4].

Аналіз  географії  скоєння  умисних  вбивств  дає  змогу 
стверджувати,  що  дві  третини  вбивств,  скоєних  у  світі, 
припадають на регіони Латинської Америки, карибського 
басейну, на країни Африки на південь від Сахари. В Латин-
ській Америці вбивств відбувається у сім разів більше, ніж 
в Азії, а національні показники всередині кожного регіону 
різняться ще більше. Навіть всередині окремих країн про-
блема  вбивств  найчастіше  локалізується  у  конкретних 
районах.  Необхідно  зазначити,  що  в  науковій  літературі 
документально знаходить своє підтвердження зв’язок між 
насиллям,  нерівністю розподілу  доходів  і  соціально-еко-
номічним розвитком [5].

З  метою  створення  належного  механізму  поперед-
ження насильницької злочинності та боротьби з нею сві-
тове співтовариство систематично організовує співпрацю 
держав з цього питання. Вона спрямована на розроблення 
нових форм і методів протидії насильницькій злочинності. 
Також  необхідно  зазначити,  що  міжнародна  співпраця 
в сфері протидії насильницькій злочинності не може бути 
ефективною без розроблення та затвердження міжнарод-
них стандартів прав жертв насильницьких злочинів.

Після другої світової війни питання забезпечення прав 
жертв  насильницьких  злочинів  час  від  часу  підіймалося 
під час роботи міжнародних організацій. Першим кроком 
у  цьому  напрямі  стало  прийняття  у  1948  році  Загальної 
декларації прав людини. Попри те, що в декларації  від-
сутні положення про жертв злочинів, цей документ закрі-
пив  важливе  положення  про  те,  що  кожна  людина  має 
право  на  життя,  свободу  і  особисту  недоторканість  [6]. 
Саме  це  положення  вплинуло  на  подальший  розвиток 
інституту забезпечення прав жертв злочинів  і посилення 
співпраці держав у цьому напрямі.

Всередині  1970-х  років  питання  прав  жертв  насиль-
ницьких злочинів зводилося до компенсації шкоди, завда-
ної  правопорушенням.  країни  намагалися  врегулювати 
це  питання,  з  огляду  на  власний  досвід  та  з  урахуван-
ням діючої правової системи. Серед членів Ради Європи 
поставили за мету прийняти єдині мінімальні норми, які 
б  вирішували  питання  компенсації  постраждалим  від 
насильницьких злочинів [7]. 

Відповідне  бажання  було  реалізовано  шляхом  при-
йняття у 1983 році конвенції щодо відшкодування збитків 
жертвам насильницьких злочинів (ETS № 116). конвенція 
чітко встановлює, що в разі неможливості відшкодування 
шкоди  з  інших  джерел  держава  бере  на  себе  обов’язок 
відшкодувати  шкоду  особам,  яким  шляхом  умисних 
насильницьких  злочинів  нанесено  значну  шкоду  фізич-
ному  здоров’ю,  та  особам,  які  перебували  на  утриманні 
загиблих  осіб  [8].  Однозначним  позитивом  відповідної 
конвенції було те, що питання прав жертв насильницьких 
злочинів було піднято на міждержавному рівні. Але недо-
ліком стала обмеженість виключно питанням матеріальної 

компенсації, а також тим, що при компенсації не врахову-
валася шкода психічному здоров’ю.

Наступним документом, спрямованим на захист прав 
жертв  насильницьких  злочинів,  є конвенція  проти  кату-
вань  та  інших  жорстоких,  нелюдських  або  таких,  що 
принижують  гідність,  видів  поводження  і  покарання  від 
10  грудня  1984  року  [9].  Зазначена  конвенція  здійснює 
чітке  міжнародно-правове  врегулювання  статусу  жертв 
досить  частого  на  теренах україни  насильницького  зло-
чину – катування. Відповідним документом передбачено 
право жертви катування на подання заяви про злочин до 
компетентного  органу,  на  швидкий  неупереджений  роз-
гляд  такої  заяви,  на  захист  від  будь-яких форм поганого 
поводження  чи  залякування  у  зв’язку  зі  зверненням  до 
органу, право на одержання відшкодування жертвою кату-
вань та на справедливу й адекватну компенсацію, включно 
із заходами для якомога повнішої реабілітації, право осіб, 
які перебувають на утриманні жертви катування, на ком-
пенсацію в разі смерті жертви. 

Попри те, що україна ратифікувала конвенцію проти 
катувань  та  інших  жорстоких,  нелюдських  або  таких, 
що  принижують  гідність,  видів  поводження  і  покарання 
у 1987 році й підтвердила ратифікацію у 1998 році, поло-
ження  конвенції  досі  не  імплементовано  у  національне 
законодавство.  Внаслідок  цього  дії  посадових  осіб,  які 
вчинили  катування,  кваліфікуються  за  статтею  365 кри-
мінального  кодексу  україни  як  перевищення  влади  або 
службових  повноважень.  Зазначене  призводить  до  того, 
що  жертви  катувань  позбавлені  належного  правового 
захисту і не отримують відповідної сатисфакції.

На початку 1980-х років кілька фахівців у сфері захисту 
прав  жертв  злочинів  виступили  з  ініціативою  залучити 
ООН до вирішення проблеми врегулювання статусу жертв 
злочинів. Захисники прав жертв провели низку організо-
ваних кампаній і змогли переконати тих, хто формує наці-
ональну  політику, що  настав  час  змін. Насамперед  вони 
повинні бути спрямовані на реформування системи кри-
мінального  судочинства  в  ім’я  жертв  злочинів.  За  дуже 
короткий проміжок часу захисники прав жертв отримали 
значну підтримку своєї ідеї, що призвело до того, що Гене-
ральна Асамблея ООН одноголосно прийняла декларацію 
основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зло-
вживання владою [10]. Прийнята декларація стала важли-
вим документом, спрямованим на захист прав жертв будь-
яких злочинів, в тому числі насильницьких. Також це був 
перший міжнародний документ,  предметом регулювання 
якого став статус жертв злочинів.

декларацію основних принципів правосуддя для жертв 
злочинів  і  зловживання  владою часто називають  “magna 
carta” прав жертв злочинів. Цей документ став прикладом 
для  регіональних  міжнародних  організацій,  який  необ-
хідно наслідувати, і джерелом права для держав, які про-
водять реформу свого кримінального законодавства.

Розглядаючи положення декларації,  необхідно  зазна-
чити,  що  відповідний  документ  не  розрізняє  поняття 
«жертва  злочину»  і  «потерпілий».  декларація  містить 
положення  про  жертву  злочину,  яке  охоплює  поняття 
«потерпілий». Під терміном «жертви» в декларації розу-
міють осіб, яким індивідуально або колективно було спри-
чинено шкоду, включно з тілесними пошкодженнями або 
моральною шкодою,  емоційними  стражданнями,  матері-
альною шкодою чи істотним обмеженням прав у результаті 
дії  або  бездіяльності, що  порушують  діюче  національне 
кримінальне  законодавство  держав-учасниць,  включно 
із  законами,  що  забороняють  зловживання  владою  [11]. 
Слід зауважити, що жертвою може бути особа незалежно 
від того, чи встановлено, затримано або засуджено право-
порушника.  Термін  «жертва»  включає  близьких  родичів 
та утриманців безпосередньої жертви.

Щодо  українського  законодавства,  то  необхідно  кон-
статувати, що в україні на  законодавчому рівні  відсутнє 



294

№ 5/2021
♦

закріплене  поняття  «жертва  злочину». у  кримінальному 
праві та кримінальному процесі юристи оперують термі-
ном «потерпілий». Недоліком зазначеного є те, що статус 
потерпілого, а відповідно і його права та обов’язки, особа 
набуває після визнання її такою правоохоронним органом 
в рамках кримінального провадження.

Аналіз  декларації  основних  принципів  правосуддя 
для жертв злочинів і зловживання владою дає можливість 
виокремити положення, спрямовані на захист прав жертв 
насильницьких злочинів. до них відносяться:

1) право на повагу та співчуття;
2) право на доступ до правосуддя;
3) право на швидку компенсацію нанесеної шкоди;
4)  недієнсація  шкоди  за  рахунок  держави  у  випад-

ках отримання значних тілесних ушкоджень або істотної 
шкоди фізичному чи психічному здоров’ю;

5)  право  на  компенсацію шкоди  за  рахунок  держави 
членам сімей осіб, які померли чи отримали інвалідність 
внаслідок скоєння насильницького злочину;

6) право на інформування про права;
7) право на інформацію про хід (розгляд) справи;
8) право на клопотання під час розгляду справи;
9)  право  на  належну  допомогу  під  час  судового  

розгляду;
10) право на забезпечення безпеки жертв і членів їх сімей;
11) право на медичну, психологічну та соціальну допомогу.
крім  закріплення  прав  жертв  злочинів,  у  декларації 

пропонується державам провести роботу з метою удоско-
налення судових та адміністративних механізмів.

у 1985 році комітет Міністрів Ради Європи прийняв 
рекомендацію  R  (85)  державам-членам  стосовно  поло-
ження потерпілого в межах кримінального права та кри-
мінального процесу [12]. у документі надано рекоменда-
ції  державам  щодо  нормативного  врегулювання  статусу 
потерпілого  на  різних  етапах  розгляду  справ.  Особливу 
увагу в рекомендаціях приділено інформуванню потерпі-
лого про хід розслідування під час розгляду справи в полі-
ції  та  суді,  фіксації  шкоди,  завданої  потерпілому  злочи-
ном, праву на приватність під час розслідування злочину 
та розгляду в суді.

Наступним  документом,  спрямованим  на  врегулю-
вання правового статусу та  захист жертв насильницьких 
злочинів, є Рекомендація № R (91) 11 комітету Міністрів 
державам-членам  стосовно  експлуатації  сексу  з  метою 
наживи, порнографії, проституції, торгівлі дітьми та непо-
внолітніми від 9 вересня 1991 року [13]. Важливим є те, 
що в цих рекомендаціях закріплено право батьків до доку-
ментації про сексуальну експлуатацію дітей, право на кон-
фіденційність  інформації  в  ході  судового  та  адміністра-
тивного розгляду. Рекомендації передбачають при розгляді 
справ створювати умови, спрямовані на зниження повтор-
ного травматизму.

у зв’язку з тим, що україна поставила за мету вступ 
до Європейського Союзу,  вважаємо  за необхідне  розгля-
нути  в  рамках  дослідження  директиву  Європейського 
парламенту  щодо  мінімальних  стандартів  забезпечення 
прав жертв злочинів від 25 жовтня 2012 року [14]. Зазна-
чена директива прийнята з метою вдосконалення законо-
давства  та  заходів  з  метою  практичної  підтримки жертв 
злочинів.

директива  Європейського  парламенту  щодо  міні-
мальних  стандартів  забезпечення  прав  жертв  злочинів 
закріплює положення, що жертв злочинів слід визнавати 
та поводитися з ними з повагою, чуйно та професійно без 
будь-якої дискримінації за будь-якою ознакою: раса, колір 
шкіри, етнічне чи соціальне походження, генетичні особ-
ливості, мова, релігія чи переконання, політична чи будь-
яка інша думка, приналежність до національної меншини, 
майно,  народження,  інвалідність,  вік,  стать,  вираження 
статі, гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, місце 
проживання  або  стан  здоров’я. Під  час  усіх  контактів  із 

правоохоронним  органом  слід  враховувати  безпосередні 
потреби, вік, стать, можливу інвалідність жертв злочину. 
Жертви  злочинів  повинні  бути  захищені  від  вторинної 
та повторної віктимізації, від залякування та помсти, пови-
нні отримувати відповідну підтримку для полегшення  їх 
відновлення  та  забезпечуватися  достатнім  доступом  до 
правосуддя.  директива  закріплює  право  жертв  злочинів 
знати про свої права та володіти всією інформацією, яка 
може  бути  їм  корисна  для  поновлення  своїх  прав  і  від-
шкодування шкоди.  З  цією метою правоохоронні  органи 
повинні  надавати  відповідну  інформацію  при  першому 
контакті з жертвою злочину, наприклад у вигляді листівок.

Також  встановлюється, що  повідомлення  потерпілим 
про злочин із затримкою в часі через страх помсти не може 
бути причиною відмови у прийняті заяви. Потерпілий від 
злочину повинен мати можливість бути проінформованим 
по стан розслідування  злочину,  а у випадках  зміни слід-
чого  держава  повинна  невідкладно  про  це  інформувати 
потерпілого.  Взагалі  праву  на  інформацію  в  директиві 
приділяється значна увага. Це стосується інформації про 
час  і  місце  розгляду  справи,  про  затримання,  втечу  чи 
звільнення підозрюваного.

Окрема  увага  у  директиві  звертається  на  існування 
служб  підтримки  жертв  насильницьких  злочинів.  Осно-
вним завданням цих служб і їхнього персоналу є психоло-
гічна підтримка жертв, відновлення після травм та інфор-
мування про права. крім того, зазначені служби повинні 
надавати жертві насильницького злочину за потреби при-
тулок, негайну медичну підтримку, можливість провести 
судово-медичну  експертизу  з  метою  отримання  доказів, 
короткострокові  та  довгострокові  психологічні  консуль-
тації,  юридичні  консультації,  адвокацію  та  спеціальні 
послуги для дітей.

Ще одним із важливих елементів захисту прав жертв 
насильницьких  злочинів.  передбачених  директивою, 
є  напрям  зменшення  повторної  віктимізації.  для  досяг-
нення  цієї  мети  взаємодія  з  правоохоронними  органами 
повинна  бути  простою,  водночас  кількість  непотрібних 
взаємодій  потерпілого  з  ними  повинна  обмежуватися  за 
допомогою,  наприклад,  відеозаписів  інтерв’ю  з  можли-
вістю використовувати їх у судовому процесі.

Частина зазначених вище положень директиви Євро-
пейського парламенту щодо мінімальних стандартів забез-
печення  прав  жертв  злочинів  є  новітньою  у  криміналь-
ному процесі. Вважаємо за необхідне з метою гармонізації 
національного законодавства україни з правом Європей-
ського Союзу імплементувати зазначені положення в кри-
мінальне процесуальне законодавство.

Одним із аспектів захисту прав жертв насильницьких 
злочинів  є  міжнародно-правове  врегулювання  захисту 
жертв  військових  злочинів.  Необхідно  зазначити,  що 
цьому  питанню  приділяють  увагу  в  низці  міжнародно-
правових документів. до найбільш важливих можна від-
нести додатковий протокол до Женевських конвенцій від 
12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжна-
родних збройних конфліктів (Протокол I) [15]; Римський 
статут міжнародного кримінального суду [16].

додатковим  протоколом  до  Женевських  конвенцій 
встановлюються категорії осіб, які можуть бути жертвами 
військових  злочинів,  і  визначається  сфера  застосування 
документа.  Також  Протоколом  закріплюються  права 
жертв: право на повагу та захист, право на медичну допо-
могу і догляд, право не бути підданим медичним експери-
ментам.

Римський  статут  Міжнародного  кримінального  суду 
містить  чіткі  процесуальні  права  жертв  насильницьких 
злочинів.  Так,  потерпілі  від  військових  злочинів  мають 
право звертатися до суду та давати свої зауваження, право 
на  захист  та  безпеку,  право  на  фізичне  та  психологічне 
благополуччя під час розгляду справи, право на недотор-
каність приватного життя, право на компенсацію, рести-



295

Юридичний науковий електронний журнал
♦

туцію та реабілітацію. у структурі Секретаріату Міжна-
родного кримінального суду створюється група з надання 
допомоги потерпілим і свідкам. Зазначена група забезпе-
чує належні міри захисту та безпеки потерпілим, а саме:

1) вживає належних заходів щодо забезпечення захисту 
та  безпеки жертв  злочинів  і  розробляє  довго-  і  коротко-
строкові плани їх захисту;

2) виносить суду рекомендації щодо прийняття захис-
них  заходів,  а  також повідомляє  відповідні  держави про 
такі заходи;

3) допомагає жертвам в отриманні медичної, психоло-
гічної та іншої відповідної допомоги;

4) організує для суду і сторін інструктажі з питань травм, 
сексуального насильства, безпеки і конфіденційності;

5)  співпрацює  в  необхідних  випадках  із  державами 
в забезпеченні будь-яких заходів;

6)  вживає  заходи  щодо  врахування  гендерної  спе-
цифіки  з  метою  сприяння  дачі  жертвами  сексуального 
насильства показань на всіх етапах розгляду [17].

В  умовах  війни,  яка  нині  триває  на  сході  україни, 
Римський статут дає можливість забезпечити міжнародне 
переслідування осіб, винних у скоєнні військових злочи-
нів,  і  захистити  права  жертв  військових  злочинів,  абсо-
лютна більшість із яких є насильницькими. україна свого 
часу підписала Римський статут, але досі його не ратифі-
кувала. В 2015 році наша держава зробила заяву про те, що 
визнає  юрисдикцію  Міжнародного  кримінального  суду. 
Однак  відсутність  акту  про  ратифікацію  Римського  ста-
туту позбавляє україну призначати суддю до складу суду 
та  мати  прокурора  з  числа  громадян україни.  у  зв’язку 
із зазначеним вище вважаємо за необхідне якнайшвидше 
провести процедуру ратифікації Римського статуту парла-
ментом україни.

При розгляді питання міжнародно-правового врегулю-
вання статусу потерпілого від насильницьких злочинів не 
можна обійти увагою рішення Європейського суду з прав 
людини  (надалі  –  ЄСПЛ)  у  цій  сфері.  Практика  ЄСПЛ 
є  обов’язковою для україни  і  повинна  впливати на  про-
цес  реформування  законодавства  та  практику  діяльності 
правоохоронних органів. Практика ЄСПЛ містить кілька 
груп  справ,  спрямованих  на  захист  прав  потерпілих  від 
насильницьких  злочинів.  Окремою  групою  є  справи 
щодо  недотримання  прав  жертв  катування  (наприклад, 
Логвіненко проти україни від 16 травня 2019 року (заява 
№  41203/16),  Бурлаков  та  Лисенко  проти  україни  від 
17 грудня 2019 року (заява № 19103/11), Луценко та Вер-
бицький  проти  україни  від  21  квітня  2021  року  (заяви 
№ 12482/14 та № 39800/14) [18]).

другою групою справ є справи щодо дотримання права 
жертв  насильницьких  злочинів  на  ефективне  розсліду-
вання справ (наприклад, кінаш та дзюбенко проти україни 
від 09 травня 2019 року (заяви № 31090/18 та № 33574/18), 
кочур та інші проти україни від 11 березня 2021 року (заяви 
№ 43534/19, 54229/19, 62829/19, 19964/20, 20070/20) [18]).

Відповідні  рішення  ЄСПЛ  констатують  порушення 
прав  жертв  насильницьких  злочинів  у  сферах  надання 
належної медичної допомоги жертвам злочинів, надання 
належної  правової  допомоги  жертвам  злочинів,  права 
на  ефективне  розслідування,  права  на  ефективний  засіб 
юридичного захисту. Також у рішеннях ЄСПЛ міститься 
вимога до україни привести діюче законодавство до євро-
пейських стандартів, забезпечити систематичний та ефек-
тивний контроль за практикою діяльності правоохоронних 
органів. Відповідно до статті 2 Закону україни «Про вико-
нання  рішень  та  застосування  практики  Європейського 
суду з прав людини» рішення ЄСПЛ є обов’язковими для 
виконання україною [19]. На жаль, можемо констатувати, 
що україна  продовжує  залишатися  лідером  по  кількості 
звернень  громадян  до  ЄСПЛ  та  кількості  невиконаних 
рішень ЄСПЛ.

Висновки. Проведене  дослідження  дає  змогу  зро-
бити  певні  висновки.  Так,  у  міжнародному  праві  існує 
низка  міжнародно-правових  угод,  що  належним  чином 
врегульовують  статус  жертв  насильницьких  злочинів. 
Найбільш  прогресивними  в  сфері  врегулювання  статусу 
жертв  насильницьких  злочинів  є  акти  Європейського 
Союзу. україні як учаснику міжнародно-правових відно-
син потрібно здійснити певні кроки з метою імплемента-
ції  міжнародно-правових  стандартів  захисту  прав  жертв 
насильницьких  злочинів. Першим кроком повинна стати 
ратифікація Європейської конвенції щодо відшкодування 
збитку  жертвам  насильницьких  злочинів  (ETS  №  116) 
і Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Наступним кроком повинно бути нормативно-правове 
врегулювання  відшкодування  шкоди,  завданої  насиль-
ницьким  злочином  за  рахунок  спеціального  державного 
фонду, на що неодноразово у своїх роботах звертали увагу 
вчені-юристи к. Автухов [20], Є. карпенко [21], О. кри-
жановський [22], П. Маланчук [7], Ю. Невмержицька [7], 
Т. Сироїд [23], І. Яковець [20].

Третім кроком повинно стати проведення роботи з метою 
гармонізації  національного  кримінального  процесуального 
законодавства  в  сфері  врегулювання  правового  статусу 
потерпілих від насильницьких злочинів із правом Європей-
ського Союзу. Також особливу увагу держава повинна звер-
нути на своєчасне та повне виконання рішень Європейського 
суду  з  прав  людини.  Зазначене  покращить  не  тільки  стан 
дотримання  прав  людини  загалом  і  жертв  насильницьких 
злочинів зокрема, а й ставлення міжнародних партнерів до 
україни, що допоможе підвищити імідж держави.

Імплементація  норм  міжнародного  права  в  сфері 
захисту  прав  потерпілих  від  насильницьких  злочинів 
у  національне  кримінальне  процесуальне  законодавство 
україни сприятиме зміцненню довіри потерпілого до пра-
вової системи держави загалом і правоохоронних органів 
зокрема.  Зазначене  переконуватиме  та  сприятиме  залу-
ченню потерпілого до співпраці з органами охорони пра-
вопорядку.
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