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Напіопа..tьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія», 

)((JI(eHT кафе1 1р~1 Кр~І \ІіН<LІ hHOI"() ІІрd.ІШ, 

кап.:пша т юрІ-LJ.Ичпих наук, лоuепт 

ІІОІІЯТГЯ ЗJІОЧИІІУ В КРИМІІІЛJІЬІІОМУ ІІРЛВІ УКРЛЇІІИ 

Предмето:\1 кримінального права є з .. 1очин і покарання, як писав 

І. Я. Фойпицький. Дос .. 1іджеппя Зага.lьІюї частипи крюліпа .. 1ьпого пра
nа, як праnи.тю, по.аі1ясться па - з.1очипу і покарання. Інститути <оло

ЧИІІ•> і <<ПОКараІІІІЯ>> С ГОЛОШІИМИ П КрИМіІІа.lЬІІО~fУ праnі, а ЇХ ПОНЯТТЯ, 
так Gи \іІонити, наріжни\11 ка\Іене\11 кри\Ііна~Іьноt·о 11рана. ВинчеНН}І 

.:tи<:І(ИІІ~Ііни «Кри\Ііна;tьне ІІрано•> 3анж:tи нк~Іючаt-: ні шпаНН}І, }ІК Gи 

не скорочува.1ись години. І це зрозу:\'Ііlо, так як у Осо6.1ивій част:ині 

пере.абачено вичерпний пере.1ік з.1очинів, ви.аи та розмір покарання за 

пих. а д.1я <юбс.чтоnJ'llаІІІІЯ» Особливої частипи іспус nся Зага.1ьпа час

типа криміпа.lьІюго праnа. 
Поняття злочину ~1ас бути упіnерса .. "Іьпим, що охоплюс nci копкретпі 

СІОЧИІІИ, 1'0\ty ;ю ИОІ'О Ш1JІІ<\ЧСІІІІИ ОСО6.:ншс СТ<1ШІСІІШІ. 
Визначення ноняття .Jасться у Кри.міна.Jrьно.му кодексі України. 

Є теоретичне ІІОЮІТПІ 3Jючину. A;tc так GyJю не :шнж;ш, хоча, фактич
но, 3;10ЧИННі J(i}IHH}I <:КОЮНа;нt ІІІ.С ІІерІІІі ;ІКНИ на .ЗеМJІі. В БіGJІіЇ OШ1-

<.:yt-:Th<:}l І·ріхоІш;tіНН}І Єни і А;шма, икі о<:;Іуха;нt<:}І є;tиної :шGорони 

Бога (Буття 3:1-23). У Законах Ману проппсувалися з .. 1очинні діяння 
і покарання за них за кастовою на.1ежністю. У Руській Прав.аі з.1очин 

i~teпynancя <<образою•>, а Ш:LІОМ покарапня як прашLlО 6у.1а сп.1ата nста

поn.lепої компенсації. чим кри~tіпа.1ьпе праnо фактично пara.ayna.1o 
11 И НіJІ hHC. Л ИТОН<:hІ<і <:татути ] 566 року H<:T3HOILIIOH3.·1 И :1JІОЧИ Н, }ІІ<И і1 
і\1енуна;н1 «ни<:туІІ». УJюженюІ ІІЩ1}І 0JІек<:і}І Михаtі .. юнича 1649 року 
ІІереіLGача.-10 3..:ЮЧИН і ІІОКараННИ «HeJІh\H1 ріННО», ХОЧа, }11< CTHepiLЖYIOTh 
науковuі, рівність 6у.1а .ае:юшративної. «Каро.1іна•> передбачав з .. 1очин, 
шо при суб'єктах се .. 1янах і челяді каралось синьйорами й фео.аа.1ю1и. 
LJ;eк.1apauiя праn лю.JИІІИ і гршла.аяпипа 1789 nnажасться пор:~латишю
праnоnи:м актом, шо nперше закріпив поняття злочИІІJ~ де бу.1о nка :шпо 

про шкід.1rшість .а ій .LlЯ суспі.1ьстnа і фактичпу протиправність з.lочшІу. 
«У;ІОЖСНН}І І ІрО ІІОКараНН}І КрИ\ІіНа~ІІ:.Ні і НИІІранні>> JXX5 року 33І<ріІІ~ІЮ
Н3~10 ІІОН}ІТПІ :1~10ЧИНу. І ІрИ ІІ.ЬО\ІІУ іLі~ІИ~ІО ііо1·0 на НЧИНСНе НИІІа.іLКОНО і 
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нинунату. Кримін<иhнс )Сrожснн~І 1903 року 1-нвнаншrо 3Jrочино\>1.Jtі~Інн~І 
:шGорОНСНС, І І іЛ час ~ЇОІ'О НЧИНСНН~І, :ШКОНОМ ІІі і[ страХОМ ІІОКЩlаНН~І. 

КриміншІhНИЙ К()і[СКС УССР 1927 року 3акріІІ;Іюн;ш 3Jrочин ~Ік ,Т(ію 
чи бездія .. 1ьність, шо загрожує ра;:rянському устрою або .. 1а:має правов:ий 
порядок, що його звела в .. 1ада робітників і селян на перехі;:rний до кому
ністичного ладу період часу. 

Кримінальний ко;:rекс УРСР 1960 року закріпив, шо з .. 1очином nи
лшсться передбачене кри1tіпа .. 1ьпим законом суспі..1ь1ю пебешечне ;:rі
~Інн~І (;rі~І aGo Gс~щі~І;Іhністh, ІІ(О Іrос~ІІ'ає на сусІІілhниtі ла;r України. і1ою 
ІІШІітичну і економічні системи, НJІасністh, ocoGy, Іrо .. Іітичні. тру.Jtоні, 
майнові та інші права і свобоют громадян, а також інше передбачене 
кри:v1іна .. 1ьним законом суспі..1ьно небезпе~rне діяння, яке посягає на 
правопорядок. 

Поняття з .. 1очину в криУІішшьному закопі України дасться у ч. l ст. 
11. ;:re під J .. 1ОЧИІІО1І роJ).гмісться суспі..1ьІю 11ебезпечпе протипрашІе nи
нунате ;rі~Інн~І (.І(і~І aGo Ge::~;ti~ІJІhнicтh). нчинене суG'єктом ::; .. rочину. 

В теоріЇ КрИ_\>1іНШІhНОІ'О ІІрана ІІі}( 3 .. 10ЧИНОМ, ~ІК ІІраНИ .. ІО, p03Y\>1iiOTh 
суспільно небезпечне прот:иправне винувате і каране діяння. 

Тобто, законодавець <.:<nр:ислухався•> до теоретичних дос .. 1і;:rжень в 
частині закріп .. 1ення ознак суспільної небезпечності, протиправності 
та караності. Упустив таку озпаку як караність (у літературі це поясню

сться наявністю пешюго nи;:ry і розміру покараппя Ja кожен злочин в 
ОсоG .. Іивіt1 частиІІі КриміншІІ,ІюІ·о ко;tсксу України) .. ~оІювнив Іrошп
ПІ J .. ІОЧИІІУ ТаКИМИ ОJІШКаМИ ИК ;Lі}ІІІШІ і cyG't.:KT. 

11\(що нстанонлснни сусІІілhної нсGс:~ІІечності ик о:~наки 3.тючину, 

то, н оснонноVІу, нчсні схо;(ИТhСИ на ;ryrvІІ(i, ІІ(О така о3нака нсоGхі,т(на. 

Пі;rтримуємо Іrо:ннІію, ннажаємо і~ї оGі'рунтонаною. Пенний час у кри

мінальному законі існувала норма про спеку .. 1яuію, що не застосовува
лася, так як зміни .. 1ися еконоУІічні умови в суспі..1ьстві і діяння вже не 
носило о.зпак суспільно небезпечного. а, навпаки, бу..1<. .. 1 визнано ринко
nи1ш відносшrами. Особам, які були засуджені за спеку .. 1яuію держаnа 
папрамяла повідо1шеrшя <<nибачешrя•>. 

В :шконоланстні 3аруGіжних країн акцент роGитhс~І на ІІротиІІран

ності і такої (Ннаки ик сусІІілhна нсGе3ІІечністh не маr:-:. Ш неі1Ішрі}І, 

ФРН, Іспанія, Латвія, По .. 1ьша, Грузія та інші країни обрал:и саме таку 
модель поняття з .. 1очину . 

.Згадувана норма УК УССР 1927 та УРСР 1960 років закріп .. 1юnали, 
навпаки. суспі .. 1ьпу пебе.зпечність. Що вказувало па зміст з .. 1очшшого 
діяння. 

У JІітературі лані ІІі}(ХО/(И /(0 ро::;уміНН}І ІІОЮІТПІ 3JІОЧИНУ На3ИНаЮТh 
фЩlМШІhНИМ (Ле аКІ[еНТ poGИThC}I на ІІрОТИІІраННОСТі- Є 3аКріІІJІСНН}І, 

тоді ;:rіяння визнається з .. 1оч:ином), УІатеріальниУІ (тут, навпаки, акuент 
припадає на суспільну небезпечність - є шкода ч:и загроза запо;:rіян

ня шкоди найбі..1ьш значушиУІ суспільним ві;:rнос:инаУІ, тоді діяння є 
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3.;ючинним, тоGто ІІсрсната на;шє'І'hС~І соІ(ішІnніі1 сутності) і фор\13.-Іh

но-матсріа..:ІnниVІ (ІІоt-:;tнанн~І фор\13.-Іnною і VІатсріа.-ІhНОП)). 

Сnопщні у :шконі ІІрс;tстаІі!Існиt1 фор\13.-Іnно-\13ТсрішІnниі1 ІІііtхі;( l\O 
розуміння зло•шну~ шо є виправданим, на наш пог .. 1яд. Хоча .. 1унають за
к.тшюІ ;::ю вию1ючення суспі.r1ьної небезпечності, погоJJпись з uим важко. 

О.:::шак, nи.аасться, теоретичне поняття злочину с бL1ьш nдали:и. 

Напри:к.1а,:::r, шодо такої ознаки як суб'скт. nи,:::rасться, шо :шкошнаnеuь 

міг би і пе закріп .. 1юnати її у по нятті з.1очшІу, так як суб'скт с еле:иептом 
ск.;ш)·Lу :1.-ІОЧИНУ І ІІрИПІІ·неНН~І iLO КрИМІНаJІhНОЇ НЩІІОНІіШ..:ІhНОСТІ НИМа-
1"3Є на~Інності ІюнноІп ск.;ш)·Lу 3Jючину. Лкчстно нжс 11ерсжи .. ю ті часи, 
ко .. 1и пре,:::r:v~ети чи тварини визнава.1ися суб'єкта:\'ш вчинення. 

3 урахуванням наукових позиuій та вик.1а,:::rеного, пропонується з.:rю
•шно:\'І визнавати суспL1ьно небезпечне, протиправневинувате і каране 

,:::rіяппя. 

КОЛОМИЕЦ Ю. Ю. 

Наuиона.tьнмй у:шшерснтет <<О,Jесская юрншrческая ака,Jе:>.ШЯ>>, 

;ІОІLеН 1- кафе1 Ірh1 ~ТО.ІОННОПJ І Іра на, 

капшшат юри,JИческих наук, лоuепт 

КJІЛССОRЛЯ ІІІ'ИІ'ОДЛ ІІІ'~:СТУІІJШІІИЯ 

ПосJІС pacmtiШ Сонстско1·о Сокна оGсуж;штn к.;шссоную ІІJmpo;Ly 

престуn.1епия, а те:'-л бо .. 1ее протиnопоставлять опре..Jе.lепие преступле
НІІЯ в капита .. 1истическом и соuиа.1истическом обществе ста.1о не то.lь
ко пе модно. 110 и пе целесообралю, ибо :ипоголетпяя борьба меЖJу 
капита..1илю~t и соuиа .. 1илю~t прекрапLlась. 

О.:::шако пробле:иа класеоnого расслоепия обшестnа осталась. Как 
сни;tстеJІnстнуют исторические фактnс \11->І оGречснnІ на нечнос ІІро

тиносто~Інис К3ІІИТаJІИ3Ма И СОІ~113.-ІИ3\13, ;LO тех ІЮр, ІІОК3 СУІІ(естнует 
частная собственность. Отказаться от частной собственности на совре

менно:\t ·лапе развития человечество не может, равно, каки не может 

nерпуться n cnoe приро,;::пюе состояние. В сложrшшихся ус.1оnиях :\ІЬІ 

JО.lЖІІЬІ, используя сnой разу:_~..t, обеспечить как пашу безопасность, так 

и пашу сnобо.ау, пеобж).JИ:\Іую J..lЯ гар:\ІОІІИЧІЮГО сущеспюnапия и раз

НІ1пнІ..:н1чности. 

С :поtі ІLС..:ІhЮ 33І<ОНО;щтеJІh ОІІрС.іLС..:ІИСТ круІ' іLСИНИі1, :ШІІрСІІ(СННhІХ 

под страхом уго.1овного наказания, в тех с .. 1учаях, ког.Jа инь1е :\'І ерьІ пра
вового воздействия не Jействуют. 

В условиях зкономического, соuиа.1ьного, правового кризиса неко

торьІе учепь1е берут па себя йtе.1ость и открьпо заяn.1яют о к.т1ассоnой 
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