
нчинсних ;~іинn. ТоGто акт 11ро ін;rинію'алnну амністію Іюнністю 3Мінкн-: 

УИКJІСННИ 1110/~0 11раНОНОЇ 11]1И]10і[И аМНІСТіЇ. 

Внажа~:-:мо, 1110 у ни1ш;~ку 3 ін;~ині;rушІnною амністією, с.Іі;r нсст11 

мову про реабL1ітаuію чи поми.1ування окремих осіб, які суттєво від

різняються між собою за правовою приро;:rою та нас.1ідкам:и, або вне

сти з1tіrш до .За копу про а1tністію 2011 року та Криміпальrюго ко;:rексу 
України nідпосно амністії та помилуnашrя. 

ПОЛЯТІСЬКИЙ Є. !0. 

Націона,-тьюШ універсІпет <<О.J;сська юрдJ:И'ПШ ака,J;е.ІіЯ•>, 

ІІрофесор кафе1 ~рИ КрИ~ІіНШІhНОІ'О ІІрана, 
.J:OKTOp ЮрИ,J:И'ІНИХНаук, .J:ОЦСНТ 

КРИМІ! ІЛJІЬІІО-ІІРЛВОВЛ ІІОJІІТИКЛ УКРЛЇІІИ 
ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

ПроG.ІІсматию-І криміна.ІІІ->ної Ію.Іітики України стж: нес Gі.ІІ->ІІІ акту

а..ІІnною та 11ринсртає унаІ'У нес GіJІhІІJОЇ кіJІnкості науконцін та І Ірактикін 

в сфері юриспруденції. Суспі.1ьно-по.1ітичні реа.1ії нашої держави, на

жа.lь, ві,1волікли поr.1я,1 пре,1ставників в.rщ11;и та соr~іуму ві,ГJ: кри\1іно-

1'снно1 ситуаrrіі", ІНО 11і;rтнср;~жу~;-;тnсн нснтіr11ною (чи нанітn жахаючою) 

динамікою злочинності. Вся увага придL1яс:ться проблемам корупuії та 
державної безпеки, які, бе"Зумошю, с актуальними, і це відповідас викли

ка\1 сьоr·о,;_rсншr. Вті\1 іпrоруuашш нроG~rсм ІІаСlШЬІшцької зJrочишІості 

безпосередньо стаnить пі;:r загрозу життя. фізичне та психічне здоров'я, 

лоGроGут кожноІ'О члена cycrriJІncтнa. По-11С]11ІІС, 3а11JО3~rиною t: кілnкістn 

НОІ'НСІ13ЛhНОЇ 36роЇ, 11~0 ІІСрс()унаt-: Н НС:ШКОННОМУ НОЛОіlіННі. ПО-,Т(ІJУ1'С, 

ІІО}(ШІhІІІС ІІОІ'і]11ІІСННИ ріНЮІ ЖИТТ~І СТНО]1ЮЄ oG't:KTИHHi IICIJCilYMOHИ 3ІJОС

ТаННЯ рівня злочинності. По-третє, ефективність роботи правоохорон

них органів залишається незадовільною. Як резу.1ьтат ста-111 звичн:им:и 

числепні роJбійпі напади, які часто закінчуються загибеллю жертви в 
реJультаті Jастосуnашrя xo.1o;:rrroї чи nогнешLlьrюї зброї. І шо пайгір

ше - поnідо1шешrя про такі по;:rії вже пе жахають суспL1ьстnо, па даппі 

факти не :1нсртаютn унап1- ні rrсрссічні 1110\-tа;r~Іни. ні Іюса,т(оні ocoG11 
r rраноохоронних орr·анін, ні r·рома)(сnкі та r rшrітичні )(і$ІЧі. Р$rтунаНН$І Ію
топаючих стало їхньою в.1асною справою: в українців зал:иш:ився вибір 

чи бути УІаксимально обережн:им:и і уникати @уличних,> ризиків, або 

вивчати бойові прийоУІи шоб бути в змозі відб:ити напа;:r, ч:и ж закон

ним або пезакоппим шляхоУІ набуnати "Зброю (чи робити все пере.lіче

пе разом). Безу1юшю, такий етап речей потребус ефективних, шnи;:rких 

p1111CHh, OCKUhi<И :шо.ІJІ<аННИ КОІІІТУН<іТИМС ЧИСJІСННИХ.ІЮJ(СhКИХ ЖИТТJН. 
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РсфорVІунанн~І систс\Н1 МВС, нажа.-Іь, ІІІС не ІІринс<.:Jю ІІJЮіІін н сфе

рІ ІІііШИІІІ.СННИ сфСКП1ННОСТі С.-ІііІСТНа. АіІЖе саме НИСОІО1і1 ріНСНЬ р03-

І<рИТ'І'~І 3Jючинін є факторо\1, ~Ікиі1 VІак<.:иVІа;Іьно стримує ociG ні;І кри
мінально-протиправної пове.J:інки. Якшо ж імовірність притягнення J:O 
відпові.J:а.:Jьності мінімальна, то ефективність криміна .. 1ьно-правових 
СаІІКUіЙ ЗІЮДИТЬСЯ ІІаІІЇПеUЬ . 

.За бе шечеппя ефектишюсті c.:Ji.J:cтшt та дія.lьІюсті кри~tіпа .. 1ьпої 
поліuії потребуnати:ие часу та зпачпих nи.J:аткіn. Отже, пеобхі.J:ІІО nи
користонунати у<.:І на~ІННІ \Ю)ІСІИНОСП, 30КреVІа КрИМІНаJІЬНО-ІІраНОНІ 

інстру\1снти. Тому нсоGхі)·tним нrщш-:тьси кореІ'унанн~І <.:а\юЇ криміна.-Іь

но-правової по.:Jітики, чи краще сказати- й форму .. 1ювання, адже на
разі як систе:\'rа вона ві.J:сутня . 

.Зга.J:аою пещо.J:ашІс ~tипуле. В 2007 poui n Кримінальний кодекс 
України nпесепі числепні зміни 3 ~tетою його <{гуманізації~> . .Jапе по
няття ше доnго 3устрічалося па сторіпках паукоnих праць, n про~юnах 
нчсних та ІІШІітичних :tіичін . .ЗІ"О.іЮМ ноно нтрати;ю актуа~Іьність. а на 
;щниі1 час те:ш 11ро Gу.іІІ:.-~Іку І'умані:шІtію юа1·а~1і :щатні НИІ<JІикап1 ;н1111е 

ус:\'Іішку. Нато:\'rість, в част:ині ант:икорупційного кри:\1іна.:Jьного зако

нодавства ві.J:пові.J:альність бу .. 1о суттєво посrпено. ІЗті:\1 наразі мова й.J:е 
про охорону найго.:Jовнішої суспі.т1ьної uінності - .:Jюдського життя та 

праn лю.J:шш. І за.J:ачею української прашшчої науки с запропопуnаппя 

ефектишшх ~tехапізміn J: .. lя J:осяпІеппя uісї мети. 
ПараіІИІ'Ма украЇІІ<.:І,КОІ'О І<рИVІіІІаJІІ>ІІОІ"О ІІрана :>руtіІЮІ\аІІа: ІІОСИ

.ІеІІІІ~І ІІі,:шові,тtаJІІ,Ію<.:ті -ш коруІІІtіtіІІі 'ІJІОЧИІІИ ІІЩ1УІІІИJІО Gа.ІаІІс. ~Ікиі1 

раІІіІІІС 1ІІаХОіН111 СІЮС ІІі;юGраЖСІІІІS.І В КОІІСТруІ<І(ЇЇ <<СТа.:Іи~1 ро:>ІНПОК 

І<JН1VІіна;ІьноІ'О 3аконо;шнстна~>. По.Іітики щю;юнжукпь нисту1шти 3 ІІО

ІІУJІістськиVІи інініатинаVІи на І<ІІІта.-Іт нстанон.;Існн~І 6е3а.-Іьтернатинно

го довічного позбав.:Jення во .. 1і у виг .. lя.J:і санкuії за отримання непрано
мірної винагороди. A:Je якщо йти uим шляхом, то .. 1огічним виzrається 
посІ-Шепня карапості інших небезпечних з.:Jочипіn- nбиnстnа, лnа.лу

nаппя, роJбійпого пападу тошо. Іншого ш .. 1яху немае, а.J:же ..::rисбалапс 
n ступені кри:иіпа .. 1ьпо-праnоnої охоропи nаж:Jrшіших суспільних nі.J:
носин неІІрИІІустиVІиі1. Чи КонсппуІІіи України Gі.-ІІ:.ІІІС не НИ3Наt-: )ІОJТ

ПІ та 3іЮрон\І ;ІЮJ(ИНИ наі1НИІІ(ИМИ І(іННОСПІМИ'/ Чи І(С ІІОЖ)ЖСНЮІ НЖе 

втрати.:Jо сенс в сучасних суспі..1ьно-політичних у~ювах українського 

буття? Отже ~юва знову пі.J:е про суттєве поси .. 1ення репресивності кри
мінального права. В uьому контексті зга..::rується старий і J:уже віJомий 

nиc.:Jin: <{суnорість 3акопіn Російської І~шерії поnпістю компепсусться 

пеобоn'язкоnіспо їхнього nикопашІЯ,>. Нажаль, цей юрІвичпий афо

рrнм ІІОННІСТЮ ІІІ.іІХО;(ИТЬ ІІІ.іІ сучаСНІ НПЧИ3ЮІНІ рса~ІіЇ, а.іІЖС S.l Ка р13НИ I(S.I 
ЧИ ()у,т(е ІІерС.іІf>ачено J(ОНіЧНС ІІ(Н()ан.;ІСНН~І но;Іі ,ТІ,..:І~І хаGарНИІ<іН 3 НИІІ(ИХ 

еше .. 1онів в.:Jади, якшо вони де-факто залишаються поза .аосяжністю 
кри:\'rіна .. 1ьного закону'? 13 ці..1ому завцанням нароцних цепутатів є при
йняття законів в інтересах .аержави та суспі.:Jьства, a.:Je не розро6 .. 1ення 
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н;rасних arvrGiтниx :иконоrrросктін- rrc crrpaнa науконr~ін найниrної кна
Jrіфікаrrії, iнaкrrrc pca.ri3ar~i}r rrpинr(иrriн криміншrі:шrrії jaJrиrнaтиvreтr-,c}r 

Jrиrrrc на rrarrepi (rr~o часто vшє \1icrrc). І нrнnка }!Кістn :-шкон(щанстна, 

прийнятого Верховною Радою в останні роки, повністю підтверджує 

цю тез)~ 

Відхід nід парадигми <<сталого розnитку•> n українсько1tу криміналь
ному праnі nимагас пошук ноnого курсу, реJультато11 якого мас стати 
проект пошrістю oпon.1erюro кри1tіна.1ьпого кодексу, який би ni;:rпo

нil(<-tн кик.;rикаv1 cnor·o;rcнн}r .. Ліючиі1 криvrіна;rnни~і ко;~скс ні,JtоGражує 
JаКОНОіШНСТНО 11CpCX1J(HOI'O rrернну, Hli[ СШ\101'0 rrочатку КІН НС 3аrrро
ПОНуБаБ суспільству необхідних рішень, потреба в яких з роками л:ише 

посилилася. Відпрацювання проекту нового кримінального кодексу 

пеобхі;:rно розпочинати 3 nирішеппя декількох оспошrих питань, які, 
n.1асне, nилrачатимуть криміпально-праnоnу по.1ітику n майбутньому: 
шо, n якому ступені та 3а допо:\югою яких засобіn ми охоронятиме :мо. 
Іннrою rvroнoю трсGа rrepcr-:JJ}JHyти іЕрархію охоронюнаних cycrri.rnниx 

нщносин, нщмонитис}r нщ rrршrн1н нсниrrран;шної кримrншrваrrії, н;ш

сконал:ити існуючі та впрова;:rити нові :механізмІт кримінально-правової 

протидії з.1очинності, виважено визначити розміри кримінально-пра

вових санкuій в прив'язці до характеристик суспільної небезпеки 1Ііянь. 

Зрозуміли:м с те, що іпоJемний .Jocnili :може і мас використоnуnатися 
n проuесі реформуnапня українського праnа. Вті:м це потребус обачпос
ті та оGсрсжності. В теорії Jtосил, вi_:rorvrиrvr с такс rrошrттУІ ик ~<ttравовиі1 

траr rcrr.raнтar rт». aGo ж rvrcтo,it rrparюrюї траr rcrr.rarrтaцiї. По:>итишrиі1 

ефект матиvrс місце лиrнс коли :~аrrLвичуr:-:тnси частина іно3смноr·о rrpa
нa, икої немає аншrоr·а, чи rrpaнo н rriJrovry, і сфсктинно такс линrс у ні;r

ноrrrенні ні;(стсиих та неро3нинутих rrраноних систем. lнrrra річ, коли 

запозичується ідея. Вона :має бути адаптована до правових реалій ві

тчизняного права, а не навпаки. На разі <<реформатори•> намагаються 

або впроваджуnати пеадаптоnані норми чи інститути, або nзагалі змі

шоnати прапоnу доктрипу під їхпі ноnаuії. Шлях цей хибний: прапоnа 
система с цілим, а новації- часткою. ЗpoJy1tirю шо і яки11 ЧИІІО:\1 11ас 

rrристосонунатис}t нтакиtі сrпуаr~ії. 

Характерним rrpик.ra,т(orvr «нac~rJthHИt(nкoї трансrr;rантаr(іЇ» стшrо 

впрова.Jження в кримінально-процесуальне законодавство, а через 

нього - і в кри:мінальне, категорії кримінального проступку. На той 

мо1tент часу українське пра nо до uього готош11І не було. і за ра 3 ситу
ація залишасться не3:міrшою . .Законодавчі ноnаuії були запроnа;:rжені 
без належної підготоnки, без ;:rостатнього обгоnореппя пробле:мати

ки н rrrироких науконих ко.rах: факпrчно українсnка юpиcrrpy;rcнrti}r 

GуюІ rrостан.rсна rrcpe,!t фактом. Та і юar·a;ri ск.;rалаr:-:тr-,с}І нражснн}t, rно 

крім Інституту законо.Jавства Верховної Ради України та профі.1ьних 

Ко:мітетів ВР України бі.1ьше не існує авторитетних установ, до дум

ки яких законодавець має прис .. 1ухатися. І апеляції щодо необхідності 
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ІІринс;~снн$.1 :шкон(щанстна у ні;tІюні,т(ністn iLO стан;~артін ЄнроІІс~knкоІ'О 
Союjу не можутn ІІJJИЙІ\НІтис~L: 3а;шча українсnких І Іранникін аіШІІтуна

І'И сноt-: ~шконо;~анстно, а не НІІрона,Іtжунати н нnоІ'О категорії і Інститути, 

які вступають у внутрішній конфлікт з правовою доктриною. 

Українським правн:икам :мабуть c.:Ji;:r гар:монізувати свої погляди сто
сошю характеристик небезпеки пешшх rшдів злочшшої пове;:rіпки та 

раціоналі.зувати законодавство таким чином, шоб максимально забез
печити охоропу пайголовніших суспі .. 1ьпих цінностей: життя, з;:rоров'я 
осоGи та її нсні,І~'t-:мних І Іран. НсоGхі;tним НИ}Щt-:тnс~І і сунорс 3аGсjІІсчсн

н~І максимш1nної J(І'іфсрснціаІ(іЇ кри\1іна.-1nної ніююні;ш;Іnності 3 мстою 
довічної ізоляuії від суспільства найнебезпечніших кри:міна .. 1ьн:их еле
:ментів та забезпе~rення виправ .. 1ення та ресоціалізації інших категорій 
засуджен:их. 

КОЗАЧЕНКО О. В. 

Уіиколаївський інститут права Націопа..-тьІюго університету 

«0)tеська юри)tична акщtемін», зані 1 ~унач кафещ1и крИ\LіншІьно-ІLраноних )LИСLLИtшін, 
доктор юридичних наук, професор 

СТЛДІЇ ТЛ КІІ\ІІИ КРИІVІІІІЛJІЬІІОЇ ВЩІІОВЩЛJІЬІІОСТІ 

КриVІіна;rІ->ну ні;trrоні,т(алІ->ністІ-> c;JiJ( ро.1І'.ІІ$.ІNПИ $.ІК сукуrrністh криVІі

нси~->но-ІІрсшоних 3ахоюн rrримусоно1п та 3аохочуна;rІ->ного НІІлину, н~о 

застосовуються па підставі закону державою з метою забе.зпечеппя ви

конання особою, яка вчинила кри:міна .. 1ьне правопорушення, обов'язку 
перетерпіти передбачені закоrю1t обмеження прав і свобо;:r. Т<tка ;:rефі

піція кримінальної відпопіда .. lьrюсті приводить до висновку про ста;:rій
пість її реалізації. 

П epr11a ста,т(іи- нuншсненн.я крuміна.;Іьноі'відповідальностіr ro н 'и3уєтnс~1 
:1 моментом нчинснни ,І~слікто:щатною особою криміншІnноІ'О ІІрано
порушення (закінчене правопорушення) або вчинення:м діянь, які ви

значені законом як такі, шо мають ознаки приготування або замаху на 

вчипешrя кримішLlЬІюго правопорушення (пе.закіпчепе правопору

шеrшя), Ja умови, що для такої ситуації не передбачаються спеuіа .. 1ьпі 
обмежеппя щодо притягпеппя особи ,;:ю криміпальпої відповіщшьпості. 

Так, ні;(Іюнілно .110 ч. 2 ст. 14 КК України 1хпунанн~1 iLO :1.110чину ненели
кої тюккості не т~ІІ'НС 3а соGою крІ1VІіна.нnної ніююні;(<иІ->ності, а тоv1у 

вчинення відпові;:rних ;:rій не створює умови ;:тя виникнення кри:мі

на .. lьної відповідальності. Вчинення криміна .. 1ьного правопорушення 
розглядається як момент виникнення кримінальної ві;:rповідальності на 

підставі того, що саме 3 uьoro :моменту виникас об'сктпвпий обов'я3ок 
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