
 

 

Період огляду: жовтень 2021 року. 

Категорія справ: кримінальні справи про притягнення до кримінальної відповідальності за 

статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). 

ПІДСУМКИ ОГЛЯДУ 

У жовтні 2021 року Верховний Суд у складі Касаційного кримінального суду ухвалив два 

судових рішення, які стосуються притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 

126-1 Кримінального кодексу України – «Домашнє насильство». 

Вважаємо, що наведені судові рішення заслуговують на увагу, оскільки суд касаційної 

інстанції при розгляді однієї із справ дійшов висновку, який є важливим з точки зору 

правової кваліфікації події кримінального правопорушення, а саме: коли заподіяно легкі 

тілесні ушкодження (стаття 125 Кодексу) в результаті вчинення домашнього насильства, яке 

не містить ознак систематичності. 

Зокрема, в справі  було встановлено, що чоловік завдав своїй дружині декілька ударів в різні 

ділянки тіла, чим спричинив потерпілій легкі тілесні ушкодження, що підтверджено 

висновком експерта. В результаті таких подій, особа була обвинувачена у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу 

України – «Домашнє насильство».  

Суд першої інстанції визнав особу винну у вчиненні кримінального правопорушення за 

статтею 126-1 Кодексу, а суд апеляційної інстанції закрив провадження у зв’язку з 

відсутністю складу інкримінованого правопорушення, оскільки дії останнього не містили 

ознак систематичності.  

На думку суду касаційної інстанції, закриття кримінального провадження у зв’язку з 

відсутністю події кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 

Кримінального кодексу України в розрізі систематичності домашнього насильства за 

наявності достовірних доказів про заподіяння потерпілій тілесних ушкоджень 

призводить до ненадання жодного захисту потерпілій від протиправних дій, які мали 

місце по відношенню до неї. 

За висновками Верховного Суду у разі, коли домашнє насильство не має ознак 

систематичності, але спричиняє умисне легке тілесне ушкодження, то кваліфікація діяння 

повинна здійснюється за статтею 125 Кримінального кодексу України - «умисне легке 

тілесне ушкодження», а не за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – «домашнє 

насильство».  

Вважаємо, що наведене судове рішення є позитивним прикладом в частині того, що в будь-

якому випадку особа повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності, якщо її 

протиправні дії спричинили шкоду потерпілій особі.  

Особа не може бути звільнена від кримінальної відповідальності тільки на тій підставі, 

що неправильно кваліфікована подія кримінального правопорушення, оскільки в такому 

випадку суд вправі самостійно перекваліфікувати кримінальне правопорушення. В іншому 



 

разі, коли держава відмовляється від кримінального переслідування особи за умови, що дії 

останнього становлять склад кримінального правопорушення інший ніж пред’явлений такій 

особі, то така ситуація спричиняє безкарність та не отримання потерпілою жодного захисту, 

що суперечить завданням кримінального судочинства. 

 

Варто також зауважити, що одна із справ, запропонованих до огляду, показує проблематику 

визначення поняття «систематичності» в контексті домашнього насильства, передбаченого 

статтею 126-1 Кодексу. За висновками суду, які були зроблені в межах розгляду справи, 

випадки домашнього насильства, які мали місце після відкриття кримінального провадження 

за статтею 126-1 Кодексу, не беруться до уваги, зважаючи на заподіяння їх потерпілій після 

заявленого нею кримінального правопорушення правоохоронним органам, що на думку 

суддів, не виступає предметом кримінального провадження. 

В іншій справі, суд касаційної інстанції звернув увагу на те, що особа не може бути двічі 

притягнута до відповідальності за одне й те ж правопорушення, за яке понесла у 

встановленому законом порядку відповідальність тощо. 

Тому, зважаючи на проблематику застосування статті 126-1 Кримінального кодексу України, 

вважаємо за необхідне звернути увагу на основні висновки Верховного Суду, які ухвалені за 

результатами застосування цієї норми Кодексу. 

 

Постанова Верховного суду у складі Касаційного кримінального суду від 19 жовтня 

2021 року (справа № 552/2540/20) 

«Суд констатує, що фізичне насильство, яке передбачене у ст. 126-1 КК, може полягати в 

спричиненні умисних легких тілесних ушкоджень. У цьому кримінальному провадженні 

судами було встановлено завдання цих тілесних ушкоджень потерпілій за епізодом від 09 

лютого 2020 року, що підтверджено висновком експерта, який наявний у матеріалах 

справи. 

Закриваючи кримінальне провадження щодо ОСОБА_2 у зв`язку із відсутністю у його діянні 

складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК, апеляційний суд не 

звернув уваги на підтверджений матеріалами кримінального провадження факт 

спричинення потерпілій легких тілесних ушкоджень, що за своїм характером та обсягом 

спричинили короткочасний розлад її здоров`я. 

Відповідно до положень ч. 3 ст. 337 КПК з метою ухвалення справедливого судового рішення 

та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі 

висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни 

правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, 

стосовно якої здійснюється кримінальне провадження. 

Суд зазначає, що межі повноважень суду щодо перекваліфікації злочину окреслені 

названою нормою, згідно з якою зміна кваліфікації допускається лише в бік покращення 

становища обвинуваченого, зокрема шляхом застосування кримінального закону про 

менш тяжкий злочин. 
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У цьому кримінальному провадженні суд апеляційної інстанції не забезпечив належного 

захисту прав ОСОБА_1 за епізодом від 09 лютого 2020 року, не перевірив чи наявні у діях 

ОСОБА_2 ознаки іншого кримінального правопорушення, зокрема ч. 2 ст. 125 КК. 

Склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК є менш тяжким, аніж 

той, що передбачений ст. 126-1 КК. 

 

 

Закриття судом кримінального провадження у тих випадках, коли існують підстави для 

перекваліфікації дій обвинуваченого судом, не виправдовує легітимних очікувань особи, яка 

зазнала шкоди і не узгоджується із завданнями кримінального судочинства. 

Відмова держави від кримінального переслідування особи за наявності у її діях ознак іншого 

кримінального-караного діяння (менш тяжкого, ніж те, у якому їй пред`явлено 

обвинувачення) суперечитиме таким засадам як верховенство права, законність та 

диспозитивність, що призведе до безкарності винного, а особу, якій завдано шкоду, 

поставить у становище правової незахищеності і створить умови для повторної 

віктимізації» 

Постанова Верховного Суду у складі Касаційного кримінального суду від 13 жовтня 

2021 року 

(справа № 663/3390/19) 

 «З матеріалів цього кримінального провадження колегія суддів убачає, що потерпіла 

ОСОБА_2 16 жовтня 2019 року звернулася із заявою до правоохоронних органів про 

притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за систематичне вчинення 

домашнього насильства (т. 2, а.к.п. 6). Фактично не здійснюючи розслідування за цією 

заявою, органи досудового розслідування використали матеріали, які стосувалися фактів 

раніше вчинених ОСОБА_1 17, 22 та 28 лютого 2019 року адміністративних правопорушень 

за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП стосовно цієї ж потерпілої, та за якими він вже був притягнутий 

до відповідальності. 

За таких обставин, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що притягнення 

особи двічі за одні і ті ж діяння, які кваліфікуються як адміністративні правопорушення, а 

потім як кримінальне правопорушення є неможливим і суперечить Конституції України та 

практиці Європейського суду з прав людини.   

Колегія суддів вважає, що рішення суду про виправдання ОСОБА_1 у зв`язку з відсутністю 

події кримінального правопорушення є законним та обґрунтованим». 
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