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ШОДО ЗАКРІШІЕННЯ ЦІЛІ В КК УКРАЇНИ 

Цілі n історії роJrштку українського криміпального закоподаnстnа 
реr.1амептуnа.1ися по-різному. Зокре11а, закопо;:ншеuь уже незалеж
ної України, $.11< і раніІІІС 3аконо;щнсrrh СРСР, никористонує катс1лрію 

«ІІ,і;rh)> ник.ІІючно it;rи ІІО3Начснн~І Gажаних рс3улhтатін ;tії окрсм11х ін

ститутів, зокрема інституту покарання. 

У КК РСФСР 1922 р. зазначалося про цілі покарання і засоби со

ціа.lьного захисту [ 1, с. 1 З 1, в КК РСФСР 1926 р. тільки про цілі засобів 
соціалшого захисту [2, с. 52], а n КК РСФСР 1960 р. [3, с. 101[ і КК 
України 2001 р. закопо;:rаnець закріпив nиюпочпо ці.1і покарапня як од
ноІ'О інетитуту криміна.Іьноп) 11рака. А от, наІІрикна,І~, н ст. І КК КНР 

HKa:1yt-:TbL~I. 111,0 ILIJI~I_V1И НИСТУІІ3ЮТЬ « ... Н3НСССННИ НЩІІ.,tаТИ 3JІОЧИННОС

ті, охорона наро.І~У. оG\-:,r~нанюІ GоротьGи ;tсржани ІІІЮТИ 3.ючинності 3 
конкретшв1 досвідо:\1 і реальною ситуацією ... •> [4, с. 14]. 

У кр:имінальному законодавстві більшості закордонних країн нор

ми, шо nизпачають його uілі, nідсутпі. Відпоnі;:ша традиція n бL1ьшій 
мірі характерна ;:r.1я країн Приба.лики, Спіn;:rружпості Неза.1ежпих 

;lсржав і )~С~ІКИХ Кр3ЇІІ КШІИІІІІІМН'О соціаліСТИЧІІОП) таGору (Китаі~, 

Ємс11). О;шак і тут с часо_v1 суттсві ві;tмінності в ТСJН1іІюJюІ·ії. Зокрс.v1а, 

КК ГруJії (ч. 3 ст. І) ВИJJШЧас JJC JaJI)(aJJJШ, а J(i.Іti Kpи.v1iJta~tt,tiOJ'o КО)(СК
су, а КК Кирпнстану (ч. 1 ст. І) ;юситn чітко ІІJЮНО)(ИТІ-> межу між ~-і оп_) 

І~і;ІиVІи й 3ан;(анними . 
.Значна більшість кри:\1іна.1ьних кодексів не закріп.1ює uілі кри:\1і

нального законодавства, зокрема до них ві;:rносяться: КК Бельгії, КК 

Голландії, IUC ,Цанії, КК Азербайджанської Республіки, КК Іспанії, КК 
Латnії, КК По.1ьші, КК Бс1арусі. КК Казахстану, КК Туркменістану, 

КК Сап-Марипо. КК Аргешипи. КК Кореї, КК Таджикистану, КК 
У1Gскиетану, КК Російської Фс;rсрації, КК Туреччини, КК НімсччІ1НІ1, 

КК ФранІ~ії, КК Ш нсЙІІарії, КК Естонії та іннІ і. О,т~нак. законодавець у 

положеннях КК України в якості основних для кримінальноrо права цілей 

виді.1ив ряд основополоЖІШх відносин, які він повинен постійно пparн;yrn 

збсрсrти, а саме охорону прав і свобод .1юдини. 
У теорії праnа ціТІь rшзrшчаються по-рі:шому. Наприкла;:r, <щіль праnа 

(і пор ми праnа) - це процес сnобо;:rи, ріnпості і спраnедлиnості n житті 
.ІІю;~еі1, тоGто тнср;rженни і ІІр(нресинниі~ ро3нипж І~іннісних н.шсти

ностеі1 і 110чаток <.:UMOI'() 11рана, икиі~ ниражаєтьс~І н ІІринІІИІІі формшІn
ної рінноеті>> [5, <.:. 497j. 

Ціль - це конкретний еталон, до досягнення якого пош-шен праг

нути будь-якш':r суб'єкт, який реа.1ізує право на практ:иuі [6, с. 171, ue 
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«VІаі16утнє н сьопщснні•>, ІІсрс;t6ачснни ні;шоні;LНОІ'О рс3уJІьтату [7, 
с. SRJ . 

. Л. І. Анісі\юн ннажш-:, ІІ(О ІІі;Іь нІ Ірані- І(С рс3)СІьтати, ~Ікі сусІІі.-Іь

ство і .J:ержава спо.J:іваються .J:осягнути за .J:опомогою використання та
кого інстру:\tенту охорони і регу.:-Jювання суспі.r1ьних відносин, як право. 

ПL1ь nі.J:ображас потреби суспі:-Jьстnа і цержаnи nідпосно настапня коп

крепшх соuіа .. 1ьпих насліJ:кіn [8. с. 41-52]. 
Отже, ці:-Jь- це :\Шс.:-Jимий резу .. 1ьтат конкретної J:іяльності, ре 3у.:-Jь

тат фуНКІІіонунаНН~І. ;lос~ІІ"НСНН~І ІІі;Іі ІІрИІІУСКаt-: ІІОСJІіЖmНС НИріІІІСНН~І 

p~IJ"LY Н3аЄVІО3<J.;ІСЖЮ1Х 3а)·щч- 11p06JІCVI, 11(0 НИVІаІ-<ІЮТЬ НИріІІІСНН~І; :Ш)(<І

Чі, таки:\'1 чино:\'1, виступають як про:v~іжні ui .. 1i J:ія .. 1ьності. Пі.r1ь- модс.lЬ 

майб;утньоrо~ те що потрібно ще досяrти~ майбутній рез;у.lЬтат дія.lЬності. 
Інакше кажучи~ це той ;уявний образ~ який ми бажаємо досягти. У той 

же час він нами пізнаний, він існус, будучи зафіксованим у законі. Однак, 

па порматишюму ріnні, n кри:~ліпа .. 1ЬІІО:\1У закоподаnстnі України, nі.J:
сутнє 3акріІІJІснюІ І(і~Іі КриміюLІьноІ·о ко.іtсксу України. а i1om :шкрі
ІІ~Існн~І, Н СНОЮ ЧСрІ'У, МОІ'Ж) 6 ні;tоGраЖ<J.ТИ VІОТИ На І (іЮ ;[іЇ КрИ\Ііна;ІІ:.НОІ'О 
закону, тобто детермінацію його призначення, шо ві.J:повідало б ЩУИН

ципу доці:-Jьності в кр:имінальному праві. 

То:\'1У, пропонується .J:оповнит:и діюч:ий КК України Преамбу .. 1ою на
стушюго змісту: <<Го.:-JОШІИ:\fИ пріоритетами та цi:-J.:-JIO іспуnання кри:\tі

пального закону с праnапе 3абезпечеппя охоропи духошюсті і сnободи, 
fliiН ЮСТ І І COJII,:ШfliiOCТI, JIIOiLCІ,KOI"O flO:JHИTKY І І'І)(ІІОСТІ, 11101\1 а іLСІ,КОІ'О сус-

11 СІІ,СТІШ та ,:Lc 1\10 кратіЇ. СJ(ІІОСТІ І І Іра НОВОЇ іLСрЖа ВИ, сучаСІІОЇ украЇІІС І> КОЇ 

,:LсржаІІІІОСТЇ, \ІіЖІІаІ(ЇОІІа~ІІ,ІІОЇ Ї \1іЖКОІІфссіі1ІЮЇ ~СШІ'ОіН1, В:ШСМІІОЇ 110-

наІ·и і то;ІсраНТНОСТі, СІІр<ІНСіLІІИНОСТі і J(06pa•>. 

В сною чсрІ)' Прса\І6у .. ш VІОІ"JІ<І 6 никористонунатиси, ик системо 
утворюючий к.rІюч ..:J..lЯ т .. 1умачення КК України в uL1oмy, тобто зацавати 
напрямок тлумачення: в КК України містяться с .. 1ова, які є багатознач
ними інстру:\tепта:ии. проте ми nияn.:-JЯС:\Ю лшчеппя c .. 1in, іптерпретус
мо n зn'язку з папраменіспо сnосї сnЬомості. Статті закону носять суто 
пор:иатишшй характер, а Преа:\tбула J:\юr .. la бути такою частипою КК 
України, ~Іка ні;ю6ражшІа G н жато\1)' НИІ'.·І~І;Lі наІІрИ\1 кримінш1nної 110-
_.Іітики. Також, Прса\16уJ1а 3\юІ·;ш G с;І)тунап1 І Іраноним 6жжсром aGo 

правовим фі.11ьтром для несистемних змін, які не ві.J:повЬають розвитку 

суспі.r1ьства і закони про ці зміни будуть суперечити такій Преамбу .. 1і. І 

все завцяки закріш1ення ui .. 1i КК України. 
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ІІРИЧІПІІІСТЬ ДО ЗJІОЧИІІУ ЗЛ 3.'\КОІЮД.'\ВСТВОМ КР.'\ЇІІ 
І ІІ'~:щ:дю ІТІІОГО ТИІІУ ІІРЛВЛ 

ІНСТИТУТ ІІрИЧСТНОСТі ;ю 3JІОЧИН)' Е актуа;ІhНИ VI та ІІСрСІІСКН1ННИ VI на
ІІр~І м І<О\1 науконих ;юсJІіюкснn у сучасніі1 ;юктри ні кри мінш1 nноп) І Іра

ва. Практичного значення мають доробки як в теоретичній п .. 1ошині, 
так і щоцо нормативного регу.:Jювання. 13 аспекті останнього значими
ми є ;::юс.:Jі.J:ження у сфері законодавчого досвіJу зарубіжних країн. 

Так, причетність цо з.:JочшІу - це умисне або необережне проти

правне ціяння (.J:ія або бездія.:Jьпість) беJ ознак співучасті, що поn'язане 

3 ОСНОННИ\1 (ІІОІІСрСJ(НіМ) 3JІОЧИНО\1, ИКС НС СІІрИ~Н·: та НС оf>умоН.-ІЮЕ 

tio1·0 НЧИНСНЮІ. Пр(ЧІОНУЕТhОІ ІІрОаНаJІі3уНаТИ 3аІ·а;ІhНі ОСО(іН1НОСТі :ш
І<ОНОіШНЧОІ"() 3аКр1ІІ;ІСНН~І ІІрИЧСТНОСТl іЮ 3Ж)ЧИН)' Н 3аІ<ОНОіШНСТН1 краЇН 

прецедентного типу права (1Зе .. 1икобританія, США). 
Преuедентний тип правової системи характеризується віцсутністю 

КрІн-Ііпальпого ко.LІексу чи по.LІібпого ко.LІифікоnапого акта, пато1rість 

.LІіють окре~tі :шкони, які містять у собі пор:юr :шга.1ьпої частипи кри
міна~ІnноІ·о 11рана та ІІсрс.іLбачаютn ні,т(ІІоні;щ~Іnністn 3а окремі катсюрії 

3..:ючинін тоІІ(О. Так, лі;tно 3 1шра111афоVІ 4 Закону 11ро криVІіна;Іnно ка
рані ІЮС~ІІ·ан н~І 19Х І р. нстаношІЮЄІ'hС~І кри\Ііна~І nна ні.іLІІоні;щ~І nністn 

за на.аання бу.аь-якої допо:\'rоги правопорушникові або прийняття чи 
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