
Вr-шжаємо, rr~o vrсто;ю.rоr'ічною осноною лослі,тtжснн~r rrpинrtиrriн 

кpиvriнa;rr-,нor'o rrpaнa rrонинно Gути систсvrнс rrоє;~нанни тсорсп1чноr·о 

Та ІІр<іКТИЧНОІ'О ІІі,ІtХ(ЩіН, Н р<і\1 K<lX ~І КИХ СІ Ііі[ 3<!СТОСОНУІШП1 фiJJOCOфChKi, 

зага.1ьнонаукові та спеціально-наукові УІето;:rи наукового пізнання. 

Саме застосування коУІплексу різноманітних УІетодів дозволить багато

аспектво nі;:rбити особлиnості та ро-зкрити сутність пршщипіn кримі

пального права. а також проде:\юпструnати їх теоретичний та практич

ІІИЙ поте1щіал в умоnах с)гчасІюї політико-праrюnої реа.1ЬІІості. 
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ТИМОФЕЕВА Л. Ю. 

ТТаІІИОН<LІhНhІЙ унинерситет <<О,1есская юри,Іическая акщrе~ІИЯ», 

а спирант кафелрьr )Толоnного права 

УГОJІОВІЮ~: ЗЛКОІІОТВОРЧЕСТВО: 

ГУJVІАНИСТИЧЕСКИЙ КОНОЕПТ 

Уго.1ошюе закопопюрчестnо сnязапо с комплекспой сбалапсиро
нанно~і рса.tи3аr~исі~ rrpинr~І1rroн yt"C)JJOHHOІ'O rrpaнa. От,І~СJІhНhІС нorrpo

<.:ht CH}IJ3HHhiC {; рСа.ІІИ3і:ІІІИСtі ІІрИНІІ.ИlШ І'УМ3НИJІ\13 Н )-ТО.ІІОННОМ ІІрі:ІНС 

:исследовал:и многие отечественньІе и зарубежньrе ученьrе, такие как: 
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Л. В. Баr'{Jи~і-Шахматон, Р.С. Бурr·анон, H.A.Лorrarrrcнкo, В. В. Mшrhr~cн, 

В. А. Тушrкон, Н. И. Ханронюк. М. В. К)юкина и лруr·ис. В уr·шюнном 

:шконотнорчсстнс rrpc;rcтaн.r~reтc~r актуа .. rhнhrм rrримсн~rтh юJнцепт «<'у
манистического пjшнирования>> уголовно-правовой политики на основе при

мата прав человека, таккакобшественньІе отношения :\1еняются, а «веч

пьІе» гу11апистичесю:Іе цеппости (жизнь и тJороnье человека, честь и 

достоипспю) остаются пеизмешІьІми, однако меняется их содержание. 

Нормь1 УК УкраиньІ, а также изменения .JолжпьІ соотnетстnо
rштh такоvrу концсrrту. О;rнако Закон Украинhr «О Наrr.~<юналhном 

антикоруrrr(ионном Gюро УкраинhР) от 14.10.2014 І\JіШ N! 169S-VII, 
в котором предусмотреньІ ограничения в при:\1енении освобож.Jе

ния от уголовной ответственности в отношении лип, соверш:ивших 

коррупuиошІьІе праnоІшрушеІІия, яn.1яется результато11 реализации 

о.Jного из принципов уго.1ошюго пра nа (n частности целесообра :шо
сти)! игпорируя реали:шцию .Jругих припципоn- гумапитма, равен
етна нссх r·раж,Іщн rrcpe;r :шконом и cy,:юvr, рш:rrрс;rсшrюrней сторонhr 
с r rpa нс,І~Jr и ности. 

13 решен:и:и Конституц:ионного Су,аа УкраиньІ (.;:ш.1ее - КСУ) (.Je.1o 
о наJначен:и:и судо11 более 11ягкого накаJания) .Je.1o N:! 1-33 І 2004 от 2 
ноября 2004 года N2 15-рп І 2004, КСУ признал неконституционньrм 
по.1ожение ч. 1 ст. 69 УК УкраиньІ n части, которая делает пеnоз:\1ож
пьІм Ішлшчепие .1ицам, соnершиnшим преступле1шя ІІебольшой тяже

сти, Gшrce _\..нrr·кor·o rrака:шншr. чем rrрс,т(у<.:vнпрсrю :>аконом, так как rrpи 

:JTOM rrapyrнaeTOlllpИІlllИJJ равенства l1J<IЖ,IЩIJ JІерС}~ JaKOII0_\>1 В llpOllCCCC 
/(ИффсрСНЦИ3ЦИИ Y]'(JЛOHHO~-j ОТНСТСТНСННОСТИ. «0сно6ОЖJ(СНИС ОТ УІ'О

ЛОННОЙ отнстстнснности на оснонании статей 47, 4S Ко;rскса и осноGож
;(снис от наказани~r cor'Jtacнo части чстнсрто~і статhи 74 Ко;rскса rrримс
няется к лица:\1, совершивши:\1 преступления небо.1ьшой и.1и сре.Jней 

тяжести. Зто сви.Jете.1ьствует о реалиJации принципа юридического 

раnепстnа граждан n проuессе дифференциации уго.1ошюй отnетстnеп
пости ... Приn.1ечепие лща, соnершиnшего преступ.1епие! к уго.1оrшой 
отnетстnешюсти пе только означает раnенстnо ncex лиц пере.J законом, 
но и rrрслусматринает устанон.rснис н Jаконс c;rинhrx rrринr~иrюн rrpи

vrcнcни~r Т3КО~і ОТНСТСТНСННОСТИ>> [ 1, ll. 4j. 
Лица, совершивш:ие коррупционньІе правонарушения находятся в 

худше11 по.1ожении, по сравнению с .Jругими. 13 отношении таю1х л:иц 
также парушается принцип раnенстnа граждан перед закоІІО:\-1 n про
цессе .Jиффереrшиашш уголошюй отnетстnенности. Лшnпьrм образом 

парушается возможность сбалансироnапо папраnлешюй реализации 

rrpинr(иrra І)'Мани::;ма н отноrrrснии суlrhсктон yr·oжJHHhtX rrраноотноrrrс

ниі1 (лtt(a, coнeprrrинrrrcr·o rrpccтyrr.rcниc, rютcprrcнrrrcr·o и трстhих.rиrr), 

в частности лица, совершившего преступ.1ение. 

Напротив, в статье 4 ЗУ <(0 применении амн:истии в Украине» 
от 01.10.1996 года N2 392/96-ІЗР с изменениями от 06.05.2014 го~а 
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No 1246-VJI нет ог]шничени~і н rrрименении аvrнистии н oтнorrreнrнr 

_ІІИІ[, KOTOJJhle не НО3МССПUИ yrнcpG, а также ЛИЦ OCYЖJ(eHHhiX 3а TOJJI'OH
_IIIO Jrю;rnми, :ш rrpecтyrr;reни~r rrротин rrшюной cнoGo;rnr и rrшrоной не
прикосновенности .1иuа, получение неправамерной вьІrодьІ служеб

ньІм .1иuом, применение оружия массового уничтожения, геноц:ид, 

пиратстnо и .Jp. Применение амнистии - O.JIIa из сторон реализации 
принципа гуманизма n отношении лш. которьгм уже на:шачено нака
Jапие за соnершешюе престуІL1ение. Такие изменения :шкона oбycлon
_1reнnr рсшrи:шrr,ие~і rrpинr(иrra rr,е.Іrес(юGра3ности и также нарунrают сGа

_Іrансиронано наrrран;rенную реа;r~ваrrию rrpинr(иrra r·уvшни3vш, О,Іtнако 

в отношении потерпевшего :и третьих лиц. Уго.1овное законотворчество 

должно основьшаться на системной реал:изации пр:инц:ипов :и общих 

осноn уго.1ошrого праnа. 

Вьшодь1. Гумапистическое планироnание уго.1ошюго праnа должно 
nоздейстnоnать па уголошюе закопотnорчестnо (n частности процессьІ 
криvrина;rи3аrши и }(екриминшrи:шrr.ии, rrеншнвации и ;rеrrеншrи3ации) 

с учетоv1 rrримата rrpaн че.rонека. Гуманистическое rr.Іrаниронание rrрс,Іt

полагает построение прогресс:ивной системьІ назначения наказания, 

которая будет бо.1ее формашвова но учитьrвать прош.1ь1й <<преступньІй 

опьrr>> лиц, совершивших преступления, а также применяемьІе ранее к 

после.Jпему поощрительпь1е ІІОJТМьІ; комплексвую реалиJацию прин

ципа гумапrІЗма nместе с другими принципами уго.1ошюго праnа (ра

t)енстrш lГi:IЖ}l<iJl ltepe)t Ji:\KOJJ0.\1 И су}(ОМ, Ji:IKOJlJlOCTИ, CltpaBe}І,.lИliOCTИ), 
:ш}щча_v1и. _v1ето;шми ую.Іrовно-rrравоrюr·о реt)'.ІИJЮtшrrии. При :пом не

оGхо;rимо соб;rю,т(сние rrранила сбалансиронанной рсаmнации rrpин

t(иrra r·yvraни:1vra н отноrrrении суб-nектон угожтнnrх rrраноотноrrrени~-і 

(.11 иrra, сонернr инrнсго rrрестуrrление, rroтcprreннreгo, трстnих .11 и r (),а так
же соблю.Jение е.Jинства подходов к реа.1изации принципа гуманизма и 

других принципов в модели «Г)-'Манистического п.1анированию>. 

Для устранения несоотnетстnия е.Jшrстпа по.Jходоn n реализации 
принципа гуманизма необходимо nнести изменения п ст. 45. 46, 47, 48 
УК УкраиньІ опюсительrю nозможІrости применения осnобоЖ.Jепия от 
уr·о.1rонно~і отнстстнснности ин отноrrrении лиц, coнeprrrинrrrиx корруrr

rr,ионнос rrранонарунrсние. Кроме тоt'С) трсGует И3мснсни{і ст. 4 .ЗУ «О 
применении амнистии в Украине» от О 1.10.1996 года N2 392/96-ІЗР с из
менениями от 06.05.2014 года N2 1246-V'II относительно невозможности 
применения такоnого n отношении лиц. соnершиnших насильстnеІшьІе 
престуІL1епия протиn жизІш и здоровья, чести и достоипстnа, полоnай 

сnободьІ и полоnой неприкосноnешюсти че.1оnека. 
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('nUCOK UСUОЛЬЗОlШННЬІХ UCmOЧHUKOli 

l. Рішення Конституuійншu Су.цу України у снраві за конституційним tю.цан
юrм Верхониого Су,;ту УкраїннпюJ(о ні,;тпоні,;тності КонститупіїУкраїнн(кон

ституційності) tю.южень сппті 69 Кри:vtіна.tьншu ко,J.ексу Укрuїнн (снрава 
про пртнначенюr су,;том бі.-тмп м'я-кого покарання-) спрана N<! І 33/1004 ні;( 
1 .шстоtш,J.а 2004 року N<! 15-рн/2004 [Е.tектронний ресурс].- Режи_\1 ,J.О

ступу: http:j jzakoп4.rada.goY.нajlavis/slю\\·jy015p710- 04/pagc2. 

поляков в. м. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0.-tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака-tе\ІЇЯ>>, 
аспірант кафсцри кримінального права 

ІІОІІЯТГЯ ТЛ ОЗІІЛКИ ІІІСТИТУТУ КОІІФІСКЛЦІЇ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

.Il.JІ}I НИКОрИСТаН НИ СИСТе\ІНОІ"О ІІі,:lХ(Щу І ІрИ J(ОС~Іі.іLЖенні КОНфіСІ<<lІLіЇ 

нюІсн1ним Е П інсппуІІ.іона~Іьне р(ВУ\Іінни. Про6JІС\ІІЮ1\І асІІекто\11 є те, 

шо внасліцок розширення кр:имінально-правових нор11, які регу.1юють 

конфіскацію у то1tу чи іншо\'rу виг.1яці, виник_тrа загальна необхіцність 

у переойшс.1енні правоnої сутності інституту конфіскації n криміпа.lь
нш..rу праnі. 

Для інституту праnа (праnоnого інституту), як стnерц:жус 

К). М. ОGоротов, характерІ Іими (HJ Jаками с о.;нюрі.іLJJісп, факти чІ IOJ\) 
J\ticтy. юри.JJ1ЧlІа с.J.ність норм і закоtю.J.<шча uі.J.окрс\шсність у \tс.жах 
ІІСННОЇ 1·а;1у:1і, а Т<lКОЖ у \ІІЇЖІ·а;І)'3СНОМУ І ІрОСТОрі [J, С. X7j. 

Варто ро:1І"JІ}І нути Gi.-1 І:. ІІІ :tстшІ ьно о3наки кри\11на.-І ьно-ІІраноноІ'О 

інституту, икі Gy .. Jи 3<ІІІроІюнонані М. С. Жуком [2, с. 43j, ур(врі:1і інсн1-
тут конфіскації в кри1tіна.1ьно1tу праві . .Jo таких ознак можна віJнести: 

1) Іцейно-нормативний та відповіцний йо1tу соuіо .. 1огічний лtіст. 
Ідейно-нор\tапшІшй з:иіст інституту конфіскаuії полягас у сукуппості 

нор:и, які регу .. 1юють конфіскацію у кри:міпа.lЬІЮ\fУ праnі. іцейпо-з:иіс
тонною Н3ІІОННеНіСТЮ }І КИХ Е факт С3МОІ'О ни;І)'ЧСНН}І маііна у фі:1ИЧНОЇ 

aGo юрrщичної особи, ~Ікі ІюруІІІи;н1 криміншІьно-ІІранону 3аGорону. 

У 3н'юку 3 чим, 3астосунанн~І конфіска1~ії ~:-: ІІршІном 3<ІСУJlЖСНН}І сус

пі..lьно-небезпечних цій таких осіб, зі сторони цержави та суспі.r1ьства, 

як морально-негативного явиша. 

2) Мпожшшість і ra .. 1y3eny чистоту норм. Інститут конфіскації прец
стаnляс собою сукушІїсть нор:-..1 (чітко виражений фактор 1пю:жишюсті 

нор:-..1), які регулюють конфіскацію у ncix Ті фор:-..1ах n :-..1ежах галу3і кри
мlншІьноп) 11рана та маютh чітке :юнніІІІнє офор\ІІJІснни н структурі КК 

України. 
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