
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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осоGи ІІеретерІІіТИ оGVІеженни І Іран і <.:ноGо;~, І ІрИ llhOMY оGс~ІІ"И і харак

тер таких оGмеженh ни3начаt-:тh<.:И на GіJІhІІІ ІІіjніх ста,1~і~1х криv1іна.ІhНОЇ 

ні;~Іюні;ш;Іhності. В VІежах цієї ста;~ії никонуєтhс~І :1начна кілhкістh ІІро

цесуальних дій (проведення слідчих (розшукових), організаційних та 

інших ;:rій, зокрема внесення ;:rаних ;:ro Gдиного реєстру досу;:rових роз
слідувань), застосовуються захо;:rи забезпечення криміпального прова

дження, які, хоча і містять олшки примусу, однак не :можуть розгляда
тися як форми кри11інальпої nідпоnі;:rальності . 

.JlpyІ'a <.:та;tі~І - прuтяrненюt до l(jJIOrtiнaльнof ~ідпо~іr)аАьІюсті (11очапж 

решІі:ШІlіЇ криміна;ІhНОЇ Hi)~IIOHi;~aJІhHOCTi) IIOH.~I3YEThC~I 3 МОМеНТОМ 110-

ВідОМЛеННЯ особи про підозру у вчиненні нею кр:иміна.1ьного правопо

рушення. Нор:мативні заса_;:ш цієї стадії кри:мінальної ві;:rпові;:rа.1ьності 

отримали закріrшення n проuесуальному :шкоrюдаnстnі (п. 14 ч. 1 ст. 3 
КПК України). Відпоnідпе положепня nи:магас сnого уточнепня з ураху

nапням того, що n ч. 1 ст. 276 КПК України закопо;:rаnеuь nстаrюшпос три 
НИІІа)~КИ oGoн·~IJKOHOI'O ІЮНі;юм.ІеНН~І І ІрО ІІі,І~(Вру- 3аТрИVШНН~І ОСОGИ 

на МіСІІі НЧИНеНЮІ КрИ.V1іНШІhНОІ'О ІІраН(ЧЮруІІІеНЮІ ЧИ GC3110CCpe;[HhO 

піс.1я його вчинення (п. 1 ); обрання до особ:и одного з пере;:rбачених 
Кримінальним процесуа.1ьн:им кодексом України запобіжних захо;:rів (п. 

2); наявність ;:rостатніх доказів .іІЛЯ пі;:rозри особи у вчиненні криміналь
ного праnопорушеппя (п. 3). З nказапих пі;:rстаn тіТІьки оста~шя мас бе3-
посере;:rпс nідпошепня ;:ro поря;:rку притягнепня особи до криміпа..1ьrюї 
І)і}(ІЮІ)і_щuІІ,Іюсті. оскі.ІІІ,ки во1ш GюусТІ,си ІІа JіGраІІІІі ,І~остатІІіх ;юкюів 

ІІІJИЧеТІІОСТі ОСОGИ )[0 КрИ.V1іІІаJІЬІІОІ'О ІІІJШЮІІОІJУІІІСІІШІ. В ТОЙ же час у 

СТ. 277 КПК УкраЇНИ рСГ)СІЮЄТhСИ ІІЩ1s.І)~ОК ук.;І~ЩСННИ ІІИСhМОНОГО IIOHi

J~OI\UCHH~I І ІрО ІІііЮ3ру, і3 3Місту ИКОІ'О МОЖНа 3рОGИТИ НИСНОНОК, 11~0 І~е~-і 

ІІОр~ІіlОК Mat-: HlJ~HOІІІeHHs.J ник.;ІЮЧНО l~O НИСНОНКУ І ІрО l~OCTaTHlCTh іЮКа:лн 

обгрунтованої пі;:rозри особи. Таки:м чином, ;:rруга ста;:rія криміна.1ьної 

відповідальності повинна пов'язуватися не з усіма випа;:rкам:и повідо

млення про пі;:rозру, а тіТІьки з письмоrш11 поnідомлешrям особи про 

підозру. Притягпеrшя особи до nідпоnі;:rа.1ьпості характеризусться чіт

ю:rм nизначешrя11 ко.1а ;:rіянь. які стаnляться уnину особі. набуття uісю 
осоGою статусу ІІііЮ3рюнаного і s.~к рс3)СІhТі.П - отриманн~І ІІІироких 

МШІСІИІЮL'І'Сі1 11~0}(0 участі Н IIJJOIICCi J~ОКЮУШІНЮІ ~ІК СТОрона :ШХІ1СТУ та 

реалізаuії на.1ежного, з uього мо :менту, права на захист. При цьому ані 

письмове повідомлення про підозру, ані с:к.1адання обвинувального акту 

пе можуть розг.1ядатися як фор1ш реа..1ізації криміна.1ьrюї nідпоnідаль

пості, а nпступають nиключІю засобами проuесуальrюго забезпечення 
обгруптоnапості притягпешrя ;:ro кримінальної nідпоnідальпості. 

На ІІСJJІІІ их ;шох стщ(іих криміншІ nна ні;tІюні,т(ШІhністh існує у формі 

так 3НаНОЇ ІІОТеНІ(і~іноЇ КJJИМіНШІhНОЇ Ні,Т(ІІОНі,ІЩ.ІhНОСТі. ~ІКа НИ3НаЧСНа 

законом, однак ше не персоніфікована. 

Третя стадія -реалізація кримінальної' відповідальності пов'язується 

з мо:ментом набрання законної силr обвинувальним вироко:м суцу, в 

176 



~ІКО\1)' ~щiti<.:HIOEThC~I іНJ(ИНііІ)'аJІі3аІІіИ КрИ\1іНа .. ІhНОЇ HiJ(IIOHi;Ш.·IhHOCTi :1 
урахунанюІ\1 оG'єктинних та суG'єктинних характеристик ик :~і~Інни, так 

і осоGи, ~Іка і1ою нчиниJІа. На І(іtі ста:~ії кримінш1nна ні;шоні:~шІnністn 

набуває ознак конкретизованої вtшовіда .. 1ьності, тому шо нотнtатив
но встановлені обмеження прав і свобо.J: правопорушника отримують 

nизпачепі Ш:ІJ: та ~tipy таких об:иежепь. Реа.1ізаuія при~tусоnої кри~tі
пальпої nі,::шоnі.J:а .. lьпості з,::rійсшосться n пешшх кри:иіпа .. 1ьпо-праnоnих 
формах, шо одночасно ,:::rac мож1rшість розг.lяJ:ати їх n якості етапіn ре
шІі3аІІії кри\1іна .. 1nної ні;шоні)1аJІnності <<ІЮ І·ори~юнта .. Іі>). Така \Ю)ІСН1-

ністn ІІр(щиктонана тим, що кожниіі настуІІниіі ста11 реа;Іі3анії І Іриму

сової ві.J:пові.J:альності пов'язаний з попереднім, утворюючи ТИ:\'І самим 

CИCTe:vt:y КрИ:\'ІЇНа .. lЬНО-ПраВОВИХ ЗаХОJ:іВ ВП .. lИВу, ДО ЯКОЇ Ві.J:НОСЯТЬСЯ: за
СУJ:ЖеННЯ особи; призначення особі покарання; су.J:и:vt:ість. При цьо:v~у 
при :шачеппя особі покарапня пе мож1rшо без засудження особи, у сnою 

чергу судимість пе іспус без засу.J:жеппя особи і при:шачеппя їй nиду та 
міри Іюкщ1анн~1 н межах. нстанон~Іених 3аконо\1. Ві,т(Іюні.іІНО. 3асу;Іжен

н~І особи не о6он·~І3КОНО СУІІрОН()j[ЖУЄТhС~І ІІрИ3НаЧеННИ\1 ІІОКараНН~І 

та застосуванням об:v~ежень, прита:\'rанних су.J:имості, що свідчить про 

відносно самостійний характер засу.J:ження як особлшого ви.J:у захо.J:у 

кри:\'rіна .. 1ьної ві.J:повіда .. lьності. В частині реа .. 1ізації реабі.lітаційно-за
охочуnа.lьІшх 3axo.J:in кри:~ліпа .. 1ьпої ni.J:пoni.J:a.lьiюcтi ( 3nі1ьпеппя nід 
прилшчеппя покарання, 3nі1ьпеппя ni.J: покарапня та зnі..1ьпеппя nід 
Ні,Т(GунаІІІІ~І ІІОКараІІІІИ). с;Іі,Т( JаJІШЧИП1. 1110 ІЮІІа Ні,Т(Gуmн:тІ,С~І 1\ \1СЖаХ 

а11а;1 і:ЮІШІІОЇ <.:Та іІіЇ '\ урахуІІ<lІІІІИ \1 СІІе І Шф і КИ ОКрС\1 ИХ НІЩі Н :шіJІІ,ІІС 1111}1 

ні;( ІІОКЩ1<ІІІШІ. 
tІетнерта ста;tіи - юІсінчення f(jJU.JJiнa .. Jьнoї нkJІюніда .. Jьності ІІон'и-

3уєтnоІ :1 VI0\1CHTOVI ІІОІ'аІІІСНН~І aGo 3ЮІТНІ CYJ(ИVIOCTi, ІІіС.·І~І настаНН}І 

якого до особи не можуть застосовуватися захоци примусової кри~tі

нальної ві.J:повіJальності, оскільки припиняється обов'язок особи пе

ретерпіти пере.J:бачепі закопо:и об:иежеппя праn і сnобоц у зn'язку з nчи

пеппя:и криміпального праnопорушеппя. 

Перерахаnані ста.J:ії кри:иіпа .. 1ьпої nідпоnі.J:а .. 1ьпості створюють ціліс
ну картину ІІ~ОJ(О наІІр}ІVІкін, меж та оGс~ІІ·ін ~щіtісненни крИ\1іна;Іnно

ІІраноноІ·о НІІJІину на ociG, ~Ікі нчини;н1 кримінш1nнс ІІраноІюруІІІеНН}І, :1 
метою ві.J:новлення соuіа .. 1ьної справе..J..lивості, яка була порушена вчи
ненням кримінально караного діяння. 
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