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ПРИНЦИП ВИНИ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
Кожна галузь права, включаючи кримінальне право, будується на 

основі системи правових принципів, основних принципів, що 
пронизують всю систему норм цієї галузі права та визначають зміст її 
найважливіших інститутів і норм [6].  

Принцип відповідальності лише за вину (принцип вини) є одним з 
найважливіших принципів кримінального права. Принцип вини 
визначає як особливості предмета регулювання кримінального права, 
визнаючи необхідну особливість юридичного факту, що породжує 
кримінально-правові відносини (вину особи), а також спосіб 
регулювання кримінального права, встановлення того, що провина 
особи у вчиненні злочину є необхідною умовою його кримінальної 
відповідальності. Значення принципу вини полягає в тому, що він є 
одним із засобів забезпечення демократії, права та гуманізму в 
кримінальному праві, у сфері кримінальної відповідальності. 

Принципи вини в кримінальному праві: 
а) особа, яка виявилася невидимою, виявила злочин і не може 

бути покарана і не буде законно досягнута та встановлена довіреною 
особою продукцією; 
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б) з різними, особистими, винними у кримінальних злочинах, що 
підлягають злочинній діяльності, і він може бути звільнений від того, 
хто повинен бути в його розпорядженні; 

в) будь-яка об’єктивна обставина злочину може впливати на 
відповідальність суб’єкта – як ознака злочину чи обтяжуючих 
обставин – лише в тому випадку, якщо вони були охоплені умислом 
або необережністю винного; 

г) розмір кримінальної відповідальності визначається, серед 
іншого, що супроводжувало вчинення злочину [6, с. 59]. 

У кримінальному праві посилення та розвиток принципу вини 
виражається в наступному: 

1) при скасуванні певних норм кримінального права, які 
становили відхід від принципу вини;  

2) у законодавчому визначенні цього принципу;  
3) у не передбаченні інституту аналогії, що розширював 

можливості суддівського огляду у визнанні осіб винуватими в 
здійсненні злочинів;  

4) в уточненні законодавчих визначень поняття вини, умислу та 
необережності;  

5) у встановленні положення про те, що підвищення кримінальної 
відповідальності за наслідок, що є кваліфікуючою обставиною, може 
мати місце лише за умови, що цей наслідок охоплювався виною 
особи;  

6) в уточненні ознак суб’єктивної сторони цілої низки складів 
злочинів;  

7) у встановленні диференційованої відповідальності за вчинення 
злочинів залежно від наявності пом’якшуючих чи обтяжуючих 
обставин, у перегляді окремих кримінально-правових санкцій  
[6, с. 59-60]. 

Принцип вини (винна відповідальність). У міжнародно-правових 
та конституційних положеннях він формулюється як принцип 
невинуватості. Так, у ч. 2 ст. 14 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права зазначається, що: «Кожен, 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, має 
право вважатись винним до тих пір, поки його не визнають винним 
згідно із законом». У ч. 2 ст. 6 Європейської конвенції про захист 
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прав людини і основоположних свобод проголошує: «Кожен, 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, 
вважається невинуватим до тих пір, поки його закон не визнає 
винним». 

Принцип провини є універсальним за своєю природою, знаходить 
своє місце у всіх системах кримінальної юстиції і означає, що 
людина кримінально відповідальна лише за ті суспільно небезпечні 
діяння (бездіяльність) та суспільно небезпечні наслідки, за які вона 
встановлена. Таким чином, кримінальна відповідальність 
виключається за невинну шкоду. У кількох країнах (Литва, Польща, 
Словенія, Хорватія тощо) принцип вини, серед інших, безпосередньо 
закріплений у кримінальному законодавстві. Так, згідно з пунктом 1 
статті 46 Кримінального кодексу Німеччини вина є підставою для 
винесення вироку [10].  

Однак у багатьох країнах законодавці не вважають за необхідне 
включати до кримінальних кодексів принцип вини як галузевий 
принцип, виходячи з того, що вони вважають це конституційним. 

Таким чином, можна сказати таке: вина є найважливішим та 
обов’язковим принципом в кримінальному праві та законодавстві, 
оскільки має великий вплив на особу. Принцип вини є одним із 
методів забезпечення законності в кримінальному праві, у сфері 
застосування кримінальної відповідальності. Звідси, принцип вини є 
підставою кримінальної відповідальності (ст. 2 КК). 
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