
АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ РАДИ 
ЄВРОПИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ 

СТОСОВНО ЖІНОК І ДОМАШНЬОМУ 
НАСИЛЬСТВУ ТА БОРОТЬБУ ІЗ ЦИМИ ЯВИЩАМИ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

У травні 2011 року Ради Європи схвалила Конвенцію «Про запобігання 

насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами» (далі - Стамбульська конвенція), до якої приєдналася 

Україна, але до цього часу цей документ не ратифіковано українським 

парламентом. 

На даний час в Україні триває адвокація ратифікації Стамбульської 

конвенції. Президент України у відповідь на електронну петицію із 

закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію пообіцяв після 

подання Міністерством закордонних справ України у встановленому 

порядку відповідних пропозицій внести «в порядку законодавчої 

ініціативи на розгляд Верховної Ради України відповідний проект 

закону про ратифікацію Конвенції .» 

06 грудня 2017 року був прийнятий Закон України “Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 

з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 

цими явищами”, а також 07 грудня 2017 року Закон України “Про 

запобігання та протидію домашньому насильству”.  Даними 

законодавчими актами були внесені значні зміни у законодавство в 

частині кримінальної відповідальності за домашнє насильство та 

насильство за ознакою статі. 

Після набрання чинності внесених змін у Кримінальний кодекс 

України та Кримінально-процесуальний кодекс України, судді, 

адвокати почали активно застосовувати Стамбульську конвенцію, 

посилаючись на неї під час розгляду справ щодо захисту прав 

постраждалих від домашнього насильства. 
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ЧОМУ СУДДІ ТА АДВОКАТИ ЗАСТОСОВУЮТЬ 
МІЖНАРОДНИЙ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ЛИШЕ 
ПІДПИСАНИЙ, АЛЕ ЩЕ НЕ РАТИФІКОВАНИЙ 
УКРАЇНОЮ?

ЧИ МАЮТЬ ПРАВО ПОСИЛАТИСЯ НА НОРМИ
СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ?

У ЯКИХ САМЕ СПРАВАХ СУД ПОСИЛАЄТЬСЯ
НА СТАМБУЛЬСЬКУ КОНВЕНЦІЮ?

Відповіді на ці питання ми шукали, аналізуючи судову практику у 

цивільних та кримінальних справах.
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17 справ, які розглядалися у 

цивільному судочинстві, а саме 

справи окремого провадження 

про видачу обмежувального 

припису

19 справ у рамках кримінального 

судочинства щодо 

обвинувачення за ст.126-1 ККУ (15 

справ), ст. 125 ККУ (3 справи) та ст. 

121 ККУ (1 справа).

У ЯКИХ МІСТИЛАСЯ ЗГАДКА ПРО СТАМБУЛЬСЬКУ КОНВЕНЦІЮ. 

ПРОТЯГОМ

36

2019 - 2021

судових рішень

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В ході дослідження застосування Стамбульської конвенції судами 

України проаналізовано сумарно 

З НИХ 
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ЧОЛОВІКИ

У 5 кримінальних 
справах сини 

постраждалих, що 
становить 13,9 % від 

усіх проаналізованих 
справ щодо 
домашнього 
насильства. 

5 3 35 1

100%

У 5 З 36 СПРАВ РІШЕННЯ ВИНЕСЕНЕ НЕ НА КОРИСТЬ 

ПОСТРАЖДАЛОЇ ОСОБИ, ЩО СТАНОВИТЬ 13,9%.

Лише в 1 випадку (2,8 
% від усіх випадків) 
постраждалим був 

чоловік – батько 
кривдника. 

І в 3 випадках брати 
постраждалих, що 

відповідно становить 
8,3 % від усіх справ.

У 35 справах 
постраждалими від 

домашнього 
насильства були 
жінки (дружини, 
співмешканки, 

сестри, матері), що 
становить 97,2 % від 

проаналізованих 
судових справ. 

ЗГІДНО З ОТРИМАНОЮ СТАТИСТИКОЮ У 100% СПРАВ КРИВДНИКАМИ 

БУЛИ ОСОБИ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ. З НИХ У 28 ВИПАДКАХ, ЧОЛОВІКИ (КОЛИШНІ 

ЧОЛОВІКИ) АБО СПІВМЕШКАНЦІ ПОСТРАЖДАЛИХ, ЩО СТАНОВИТЬ 77,8 % УСІХ 

КЕЙСІВ. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СТАМБУЛЬСЬКОЇ 
КОНВЕНЦІЇ СУДАМИ УКРАЇНИ

Аналізуючи судову практику у цивільних справах про видачу 

обмежувального припису нами були ідентифіковані судові рішення, у 

яких суди застосовують статтю 53 Стамбульської конвенції, яка 

стосується цивільних позовів та інших засобів правового захисту, в 

тому числі обмежувальних та захисних приписів.

СТАТТЯ 53 ОБМЕЖУВАЛЬНІ АБО ЗАХИСНІ ПРИПИСИ

1. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів 

для забезпечення того, щоб належні обмежувальні або захисні 

приписи були доступними для жертв усіх форм насильства, які 

підпадають під сферу застосування цієї Конвенції.

2. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів 

для забезпечення того, щоб обмежувальні або захисні приписи, 

зазначені в пункті 1, були:

- доступними для невідкладного захисту та без покладення 

неналежного фінансового або адміністративного тягаря на жертву;

-   виданими на певний період або до їхньої зміни чи зняття;

-   у разі необхідності виданими на основі EX PARTE, що має негайну 

дію;

-   доступними незалежно від іншого правового провадження або 

на додаток до нього;
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«Таким чином обмежувальний припис, з урахуванням положень 

ст.350-4 ЦПК України та ст.16 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», не потребує наявність судового 

рішення чи вироку суду у відношенні кривдника, у якості преюдиції, і 

може бути виданий і у випадках, коли кривдника ще взагалі не 

притягнуто до адмінвідповідальності та не повідомлено про підозру у 

Так, Овідіопольський районний суд 

Одеської області у справі № 509/705/19 

від 20 лютого 2019 року вказує: 

-  дозволеними бути представленими в подальшому правовому 

провадженні.

3. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів 

для забезпечення того, щоб порушення обмежувальних або захисних 

приписів, виданих відповідно до пункту 1, підлягало ефективним, 

пропорційним та переконливим кримінальним або іншим юридичним 

санкціям.

ВАРТО ЗВЕРНУТИ ОКРЕМУ УВАГУ НА ТЕ, ЩО ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 53 

СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ, НА ЯКУ ПОКЛИКАЮТЬСЯ СУДИ, ОБМЕЖУВАЛЬНІ 

ПРИПИСИ ПОВИННІ БУТИ ДОСТУПНИМИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ІНШОГО 

ПРАВОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ АБО НА ДОДАТОК ДО НЬОГО. А ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО 

СУД ВПРАВІ ВИДАТИ ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ПРИПИС НЕЗАЛЕЖНО ВІД 

РЕЗУЛЬТАТІВ ЦИВІЛЬНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ЧИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/80001568
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вчиненні кримінального правопорушення, на підставі інших доказів у 

їх сукупності, не заміняє провадження у справах про адміністративне 

правопорушення та/або кримінальне провадження та не потребує 

застосування презумпції невинуватості при розгляді справи в порядку 

ЦПК України.»

Так, оскаржуючи рішення суду першої інстанції, заявниця у 

апеляційній скарзі зазначала: «що судом першої інстанції взагалі не 

враховано пріоритет безпеки заявника і дітей над майновими правами 

кривдника, посилаючись на Стамбульську конвенцію». (рішення 

Черкаського апеляційного суду справа №712/5977/20 від 18 грудня 

2020 року)

НА ПОЛОЖЕННЯ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ТАКОЖ 

ПОСИЛАЮТЬСЯ ЗАЯВНИКИ, КОЛИ ОБҐРУНТОВУЮТЬ 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОГО ОБМЕЖУВАЛЬНОГО 

ЗАХОДУ, ЯК ЗАБОРОНА ПЕРЕБУВАННЯ У МІСЦІ 

ПРОЖИВАННЯ ПОСТРАЖДАЛОЇ ОСОБИ. 

 У ТОЙ ЖЕ ЧАС ВАРТО ВІДМІТИТИ, ЩО У 50% ПРОАНАЛІЗОВАНИХ 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ СУД СУТО ДЕКЛАРАТИВНО ПОСИЛАВСЯ НА 

СТАМБУЛЬСЬКУ КОНВЕНЦІЮ, А САМЕ ВКАЗУВАВ, ЩО НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО БУЛО АДАПТОВАНЕ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ РАТИФІКАЦІЇ 

КОНВЕНЦІЇ.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93821080
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Щодо розгляду кримінальних справ, передбачених статтями 126-1, 

125, 121 КК України, суди розглядали національне законодавство щодо 

домашнього насильства в контексті норм Стамбульської конвенції. 

Суди посилалися на пункт B ст. 3, яка визначає поняття «домашнє 

насильство», а також ст. 35, яка передбачає вжиття державою усіх 

належних заходів з метою криміналізації умисних діянь, що становлять 

собою домашнє насильство.

"домашнє насильство" означає всі акти 

фізичного, сексуального, психологічного або 

економічного насильства, які відбуваються в 

лоні сім'ї чи в межах місця проживання або 

між колишніми чи теперішніми подружжями 

або партнерами, незалежно від того, чи 

проживає правопорушник у тому самому 

місці, що й жертва, чи ні або незалежно від 

того, чи проживав правопорушник у тому 

самому місці, що й жертва, чи ні». (п. B стаття 3 

Стамбулської конвенції)
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Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для 

забезпечення того, щоб умисну поведінку, яка полягає у вчиненні актів 

фізичного насильства проти іншої особи, було криміналізовано.

СТАТТЯ 35 ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО

Ямпільський районний суд Вінницької області у справі 

№ 153/462/20 від 21 травня 2020 року зазначає: 

«під ознаки домашнього насильства можуть підпадати різні склади 

злочинів за умови, що відповідний злочин вчиняється в сім`ї чи в межах 

місця проживання або щодо родичів, або щодо колишнього чи 

теперішнього подружжя, або щодо іншої особи, яка спільно проживає 

(проживала) з кривдником однією сім`єю, але не перебуває (не 

перебувала) у родинних відносинах чи у шлюбі з ним.

ЗАСТОСОВУЮЧИ ВИЩЕ ВКАЗАНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАМБУЛЬСЬКОЇ 

КОНВЕНЦІЇ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 

ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ, СУДИ ОБҐРУНТОВУЮТЬ ПОЗИЦІЮ ЩОДО 

ШИРОКОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИНИ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ДОМАШНІМ 

НАСИЛЬСТВОМ» ДО ЯКИХ ВІДНОСЯТЬСЯ НЕ ЛИШЕ КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЕЮ 126-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ, АЛЕ Й ІНШІ ЗЛОЧИНИ, ЯКЩО ВОНИ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ДОМАШНІМ 

НАСИЛЬСТВОМ. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/89360615
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Оскільки із самої назви Закону України №2227-VIII від 6 грудня 2017 

року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації положень 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», яким п.7 ч.1 

ст.284 КПК України був доповнений словами «крім кримінального 

провадження щодо злочину, пов`язаного з домашнім насильством», 

слідує, що він має на меті реалізацію положень Стамбульської 

конвенції, то саме таке широке тлумачення слів «злочину, пов`язаного 

з домашнім насильством» найбільше відповідає цілям прийняття 

названого Закону.

Саме такий підхід узгоджується із висновком об`єднаної палати 

Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 лютого 2020 

року у справі №453/225/19, згідно з яким злочином, пов`язаним із 

домашнім насильством, слід вважати будь-яке кримінальне 

правопорушення, обставини вчинення якого свідчать про наявність у 

діянні хоча б одного з елементів (ознак), перелічених у ст.1 Закону №

2229-VIII, незалежно від того, чи вказано їх в інкримінованій статті 

(частині статті) КК як ознаки основного або кваліфікованого складу 

злочину».

Аналогічного висновку дійшов і  Болградський  районний суд  

Одеської області у справі №497/715/2020 від 23 липня 2020 року

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90547358
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ОКРІМ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИНИ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ДОМАШНІМ 

НАСИЛЬСТВОМ» СУДИ ТАКОЖ ЗАСТОСОВУВАЛИ СТАМБУЛЬСЬКУ 

КОНВЕНЦІЮ В АСПЕКТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО ПОКАРАННЯ 

ЗАСУДЖЕНОМУ. СУД ВКАЗУВАВ НА ТЕ, ЩО В УМОВАХ РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ 

СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ, ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА  

ВИМАГАЮТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ, ЯКЕ Б НЕ ТІЛЬКИ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛО 

ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО, А Й СПРИЯЛО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ВЧИНЕННЯ 

АНАЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ. (вирок Донецького апеляційного суду від 23.09.2020 

року справа № 219/1312/20).

ЧИ Є ВИПРАВДАНИМ ЗАСТОСУВАННЯ 
СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ, ЯКА ЩЕ НЕ 
РАТИФІКОВАНА, УКРАЇНСЬКИМИ 
СУДАМИ?

Україна підписала Конвенцію у 2011 році, проте Верховна Рада 

України так і не здійснила її ратифікацію через декілька суб’єктивних 

факторів. Аналізуючи питання, чи мали право українськи суди на 

застосування Стамбульської конвенції, варто зазначити, що таке 

застосування мало виключно декларативний характер. Тобто суди 

застосовували норми Конвенції в загальному, без їхньої 

безпосередньої прив’язки щодо певних правовідносин, які 

розглядалися в межах судового процесу. Оскільки наразі наше 

законодавство є лише частково адаптованим до Стамбульської 

Конвенції і знаходиться на цьому довготривалому і важливому шляху, 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91773448


АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

З цього приводу чудово висловився Петропавлівський районний 

суд Дніпропетровської області у справі №186/1015/19 від 20.07.2020 

року

«Хоча Стамбульська Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству ( Стамбульська 

Конвенція ) до цього часу Україною не ратифікована, однак пряме 

посилання на неї в законі зобов`язує Суд при визначенні «домашнього 

насильства» та «злочину, пов`язаного з домашнім насильством», 

приймати до уваги не лише національне законодавство, але й 

положення цієї Конвенції, а також інших міжнародних договорів та 

дотичну практику міжнародних органів у тій частині, в якій вони 

важливі для розуміння її положень».

який може бути повністю реалізований лише після ратифікації, то суди, 

володіючи свободою розсуду, посилаються на міжнародно-правовий 

договір з метою розтлумачити норми чинного українського 

законодавства щодо протидії домашньому насильству.

ОТЖЕ, МОЖНА ЗРОБИТИ ВИСНОВОК, ЩО У ЦЬОМУ 

ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМ СУДАМИ 

НОРМ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ Є ПОВНІСТЮ 

ВИПРАВДАНИМ ТА ДОЦІЛЬНИМ.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90480389

