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МОТИВ В УМИСНИХ ЗЛОЧИНАХ 

СуG'єктикна сторона 3JІочину- кнутріrrr н~r характеристи ка 3JІОЧІ1 ну, 

яка характеризується психічним ві;:rношенням, став.1енням її свідшюсті 

й волі ;::ю вчиненого особою суспільно небезпечного .іІіяння і .іІО його на

слі;:rкіп. Іпо;:rі її nизпачають як nпутрішпю сторопу з.1очшшого діяппя, 

тобто ті шrутрішпі процеси, які nідбуваються у психіпі осудної особи 
під час nчипеппя нею суспі .. 1ьпо небезпечного ;:rіяппя, що передбачене 
криміншrnним :ш.коном. ,!l,o о3нак, що утнорюютn суG\:ктинну сторону 
3Jючину, ні;rнос~rтnси нина, мотин, rtiJrh, а також смоІІ,іtіниtі стан особи 
в :vюмент вчинення з.1оч:ину. Кожна з ознак, шо утворюють суб'єктивну 

сторону~ характеризує психічний зміст злочину, а.1е характер:изує його 

пo-cnoc:viy, з nідпоnі;:шої сторони. 

На ni;:r:viiпy ni;:r nипи, без якої неможлива паяnпість будь-якого скла;:rу 
злочину~ мотив, піль злочину і емоuійпий етап особи при nчипепі зло
чинунеЕ йо1·о неоGхі;tни_\Н1 (Ннакам и. Вони ІІере;tGа чені JІИІІІе н части ні 

іLИСІю:ншіі1 статей ОсоG.Іиної частини КриміншІnноІ·о К(мексу України, 

в яких вони прямо вказані, або тт.ттнваютh з їх формулювань, а то\-Іу 

є факулhтатинними о3накаVІи суG'єктинної сторони ск.тrа;~у 3лочину. 

ТаVІ, ,т~с лі;tно з законом факу.ІJhтатинні о-1наки маютh VІЇCJJC у тому чи 

іншому 1.1очипі, nопи поnипні бути обов'язково nстапоnлепі, бо мають 

обов'язковий (конструктивний) характер стосошю оспоnпого скла;:rу 

.злочину, або виступають як кnа.1іфікуючі ознаки. В інших rшпадках, n 
яких факу.1ьтатишrі ознаки не nплиnають па зміст скла;:rу злочину (не 

НІІJІинаютh на кна;Ііфікацію), но ни можутh нистуІІати ик оGстанини, 11~0 

нрахонуютhси 11ри 11ри3наченн1 110каранни . 
.За:1начсні о:1наки не ті;ІhКИ ;шютh мож;Іиністh ІІраниJІnно :1ро:1уміт11 

психічний стан особи в момент вчинення злочину, вияв:ит:и пр:ичин:и 

протиправної поведінки, але й точно визначити форму в:ин:и, а також 

ступінь суспL1ьпої пебе.зпеки особи, що дас можлшість ;:rати nідповідпу 

криміпальrю-праnоnу оцінку вчиненому ;:rіяшпо. 

Слід nідмітити той факт, що, не ;:rивлячись па рі .зпу по.зиuію що;:rо ге

не:шсу мотику, усі нчені олностаlfні н ОJ(Ному: мотин є таким сІюнукан

ним ;ю 3JІОЧИННОІ\) іlі$.ІНН$.І, 11ро икий, н ІІСННО\>1У сенсі. можна ска3ати, 

що він виступає двигуном, внутрішньою си.1ою такої поведінки. 

Крім того, важливе значення має те, шо мотив розкриває прагнен

ня особи до вчшrеппя ni;:rпoni;:rпoї поnедіпки і, па nі;:rміпу ni;:r почуття, 
nіп мас конкретно nиражепий характер, шо стимулюс її до nідпоnі;:rпої 

;:rії. 
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СутніСТh МОТИНУ ІЮШІІ'аЄ у ТОМу, 11~0 НіН 3і.ШЖіlИ ІЮН\І3аНИЙ j ІІСННИ~НІ 
<.:Іюнуканн~Іми, икі никликали у осоGи намір, рінІучістh нчинити 3лочин. 

АІІС МОТИН- 11С НС IIJJOLTO <:І ЮНуКаННИ ilO ІІСННИХ іlіЙ- НОНО Є усні,ІtО\1-

ЛеНИМ і обуl\ювлене бажанням досягти певної мет:и, є рушійною си.1ою 

з.1очинної пове;:rінки людини. Мотив пере;:rує злочину і значною мірою 

шІJпачас суспL1ьпу пебе.зпеку особи злочинця і nчипепого ним діяння. 

Таким чином, мопш J.1очипу- це обу:\.юnлепі пешшми потребами 

й іптереса1ш nпутрішпі спонукання. які виклІкають у особи рішучість 
НЧИНИТИ 3JІОЧИН і $.І КИ МИ НОНа кcpyt-:ThC~I І ІрИ {іоІ·о НЧИНСННі. 

Кш1и мотин GсJІю<.:срслнhо нка3ани{і у ,т~исІЮ3ИІ~ії статті (час

тині статті) кримінального закону, він стає обов'язковою ознакою 

суб'єктивної сторони складу злочину і має бути обов'язково встанов

лений, паприкла;:r, у таких J.1очипах, як підміна дитини (ст.l48 КК), 

грубе порушешrя закоподаnстnа про працю (ст.172 КК), доnедепня до 

банкрутсша (ст.219 КК) тощо. 
В ІІСННИХ HИIJa}tKaX _\..НПИН :1.ІІОЧИНУ HИJJJJИHat-: і3 Са\101"0 3\Іісту )tІ'ІС

ІІО:НШіЇ етатті. В такому HИII<l)LKY НіН має НаЖ..ІІИНС 3НаЧСНЮІ І ІрИ НСТа

НОБ.,1еННі с:к.1аду злочину, а також форми вини. Так, немає вказівки на 

мот:ив корислшості у д:испоз:иціях статей 185-191 КК України, в яких 
передбачена відповідальність за посягання на власність. ІЗ той же час, 

папри~1ад, грабіж (ст.186 КК), розбій (ст.187 !UC), шахрайство (ст.190 
IUC) nчшrясться J метою оберпешrя такого майна па сnою користь або 
користІ, іІІІної осоGи. 

CJJi)t також JШІшчити, шо у ;tсиких виІш;tках _\нпив враховусл,оІ 
11ри нирі1нснні ІІитанни н~о;ю кна~Ііфіка11ії нчинсноІ'О, 11ри3начсні ни;~у і 

ро:1міру Іюкараннs.~. НаІІрИКJШіl, кориелиний vютинроGитh кнсиіфікона

ним нс:шконнс ІJО3Gанлснни но~Іі або никра;rснни JІю;~ини (ст.146 КК), 
завідомо неправдиве показання (ч.2 ст.З84 КК) та ін. 

Якщо характер мотиву не врахований у конкретному скла;:rі .злочи

ну. а nказапий у ст.66 або ст.67 КК України. які 11істять обсташпш. що 
пом'якшують або обтяжують покарання, його nрахопус суд при призна

чешrі покарання. 
У КрИМіНШІhНОМУ ІІрані МОТИНИ НЧИНСНН~І j~JОЧИНУ ІНЩі.І~ІЮТhОІ на 

МОП1НИ HIOhi<OI'O характеру і VІОТИНИ, ~ІІ<Ї JJOj()aн.JІCHi l~hOI'O МОМСНТу .. Ло 
перших можна віднести корис.1ивість, ху.1іганські мотиви, са;:rистські на

хили, помста, жадоба помсти, кар'єризм чиновників, жадоба влашт то шо. 

Іпші :\ШЖТІиnі - це вепраnильно сприйняті інтереси держави, суспіль

ства, юридичних і фізичних осіб, а також nчипешrя :шочипіn .з 1\ютиnіn 

паяшrості тяжких особистих, с.1ужбоnих, сімейних чи інших обстаnип. 
Мотини роJрі3ниютhси на такі, икі ро3уv1іютhс~1. і такі. 1110 рсшІhНО 

ЛJIOTh. 

Перші характеризуються тим, що вони лише пояснюють, чому лю

дина ;:rіє так, а не інакше . .Цо реа.1ьно ;:rіючих можна ві;:rнест:и мотиви, які 
виконують ро.1ь спонукальних сил, що штовхають людину на вчинення 
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конкретної іІіЇ. А11С чітко1·о ро3VІсжунанюІ між \юти нами, 1110 ро3у\1і

Ю'І'hС~І, і \10ТИН3\1И, ИКі pCaJihHO :ІіЮТh, НС\13Є. В )ШНОVІУ НИІІаJ(К)' МОЖНа 

ІІрИІІУСТИТИ, 11~0 VIOH<l i1J(C І ІрО ОіІНС і1 ТС ЖСаVІС ІІСИХіЧНС ~ІНИІІ(С, aJIC і1ОІ'О 

різні аспекти та ста.J:ії формування і розвитку. 
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СnоІп;tні реформунан ни криміна.;Іnнот :1акон(щанстна ні.іІ6унаєтnс~І 

цуже інтенсивно. Так, л:ише у 2015-16 рр. прийнято 22 3акони України, 
як:и:\'r:и вносІптись з:\'Ііни цо КК, у 2014 році було прийнято таких 25 
Законів. Така ве.1ика кL1ькість змін вик.1икана різними чинниками, 

пе n осташпо чергу поцібний етап зу~юn.1епий прагнепням України цо 
сnроінтеграuії і nідпоnілю ацаптації українського :шкопоцаnстnа цо за

кон(нанстна Eнp(mciknкom Сою3у. Во;Іночас. нес І(С не ІюкраІІІУЕ ста

ну криVІіна;ІnноІп :шкону •. -юкрс\Іа НІІ.Іинає на і1оІ·о ~Ікістn. НауконІ(і, 

ана;Іі:1уЮ'ІИ '111ННС 3аКОНОіІаНСТНО В •raCTI1Hi І\10Ж.ІИНОСТЇ 3а6С3ІІС'ІСННЯ 
s.JI<OCTЇ КрИVІЇНа.ІІhНОІ"О 3аІ<ОНОіІаНСТНа, роС'J;ІЯТh С.ІІУІІІНИЙ НІ1СНОНОІ<, 11(0 

ноно ІІі;ІкоvІ ;(о:шо.І~Іt; :шGс3ІІС'Іунати на.Ісжну }ІКістn (М. І. Ханронкж). 

Воюючас uьшлу заважають .1ише пер~tанентпа по.1ітична криза і го

резвісний .1юцський фактор. Часто приймаючи чи відхиляючи той або 

інший -законопроект, закошнаnuем nрахоnусться пе його паукоnе об

грунтування. практична доці1ьність, nрахуnашш статистичних .J:апих 

чи узагальнення cy.J:onoї практики. а пеnпі по.1ітичні чиІшики. Однак, 
сфСКТІ1ННЇСТh рсфор\1)'Н3НН}І І<рИVІЇНШІhНОІ"О :ШКОНОJ(<ІНСТНа 33.·1СЖИТh 

НС ні;( кі;ІhІ<ОСТі ІІриtіН}ІТИХ 3\1іН, НС ні;( ІІІНІЩКОСТі ЇХ ІІриtін~ІТПІ, <І НііІ ЇХ 

якості. 
Ознаки якості закону, зокре~tа і кри~tіна.1ьного, поці.1яють за різни

ми критерія~tи: 1) внутрішні (щодо змісту); зовнішні (щоцо зовнішніх 
факторів ШL1Ішу); атрибутиnні (шоцо фор:ии); 2) політичні; соuіа.1ьпі; 
юри,;:шчні (з:містоnо-юридичпі; техніко-юридичні: графічно-юрипич

ні); 3) 3<J.I'aJihHi ti СІІСІ~іа;ІІ->Ні (Н 3аJІСЖНОСТі HiJ·l о6раНОІ'О ріНН~І а()о H~U)' 

ІІраНОНОІ"О рСІ'УJІ ІОНаННИ) TOIILO. 

Визначені ознаки якості кри:\'Іінального закону, неза.1ежно віц віц

несення цо певної КJІасифікаuійної групи, вказують на визнача.1ьні 

характеристики кри:v~іна.1ьного закону, здатного виконувати завцання, 

вказане n ст. 1 КК України. 
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