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Вступ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВСТУП

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини
ЗМІ – засоби масової інформації
КВК – кримінально-виконавчний кодекс
КК – кримінальний кодекс
КК РФ – Кримінальний кодекс Російської Федерації 1996 р.
КК 1960 р. – Кримінальний кодекс України (УРСР) 1960 р.
КК 2001 р. – Кримінальний кодекс України 2001 р.
КПК – кримінально-процесуальний кодекс (кримінальний процецуальний кодекс)
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
1984 р.
МВС – міністерство внутрішніх справ
НТП – науково-технічний прогрес
ООН – Організація Об’єднаних Націй
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РФ – Російська Федерація
СНІД – синдром набутого імунодефіциту людини
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
США – Сполучені Штати Америки
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка

В сучасних умовах, коли захист прав і свобод людини і громадянина є особливо актуальним, перед кримінально-правовою наукою
і правозастосовною практикою постають численні проблеми. Серед
найгостріших викликів сьогодення слід назвати й теоретичне обґрунтування та глибоке наукове опрацювання законодавчих положень, у
тому числі і тих, що містяться у Кримінальному кодексі України. Суспільство – безсумнівне підґрунтя виникнення права. Лише будучи соціальною, людина має потребу в законах.
Кримінальне законодавство в цілому й окремі його інститути не
виникають самі собою, а є продуктом соціальної дійсності. Науку кримінального права в першу чергу цікавить (і повинно цікавити) чому
існує саме такий, а не інший закон про кримінальну відповідальність,
через які причини встановлюється кримінально-правова заборона на
певний вид суспільно-небезпечної людської поведінки. Проблема закону про кримінальну відповідальність у теорії кримінального права
є однією з фундаментальних і багатоаспектних. Серед цих аспектів
центральне місце посідає необхідність забезпечення його відповідності суспільним потребам, у зв’язку з чим постає питання щодо механізму (алгоритму) оцінки такої відповідності. На думку автора, вона
має здійснюватися за допомогою такого феномену як соціальна обумовленість, яку слід визначати через сукупність обставин, яким має
відповідати закон про кримінальну відповідальність.
Ще на початку ХХ ст. відомий науковець у галузі кримінального
права А. А. Піонтковський писав про те, що кримінально-правова наукова думка розширилася, розвинулася, вийшла далеко за межі вузьких
юридико-догматичних рамок. З догматико-юридичної дисципліни, що
спиралася на ті чи інші абстрактні постулати вона переросла в складну та злагоджену соціальну науку.
Самостійною частиною науки кримінального права є соціологія
кримінального права, що являє собою систему теоретичних уявлень,
поглядів, гіпотез про соціальну обумовленість, сприйняття та реалізацію «в реальному житті» окремих кримінально-правових інститутів та
норм, а також у цілому кримінального законодавства й кримінального
права. З огляду на це, соціальна обумовленість окремих норм та інститутів кримінального права є складовою частиною предмету соціології
кримінального права, а значить і кримінально-правової науки в цілому.
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Вступ

Слід відзначити наявність великої кількості наукових праць, у яких
висвітлюється проблема криміналізації, а не соціальної обумовленості. Питання щодо співвідношення цих соціально-правових явищ, на
наш погляд, має вирішуватися залежно від того, який зміст вкладається в термін «криміналізація». Якщо вести мову про криміналізацію суспільних відносин, то вочевидь цей процес передує створенню
закону про кримінальну відповідальність, а значить і його соціальній
обумовленості. З огляду на це, досліджувані категорії виступають як
дві стадії розвитку права. Таке співвідношення ґрунтується на концепції теорії права, де також виокремлюється два різні поняття: «правоутворення» та «правотворення» (зважаючи на співзвучність цих
слів, замість другого вживають інший термін – «правотворчість», або
«нормотворчість»). У тому ж разі, коли мається на увазі криміналізація суспільно-небезпечних діянь певного виду – то вона розглядається
в широкому і вузькому значенні, розуміється як процес і як результат,
аналізується в динаміці й у статиці; а для соціальної обумовленості
нічого з цього не притаманне. Але головна відмінність між досліджуваними соціально-правовими явищами полягає в тому, що в кримінальному праві соціальна обумовленість стосується не суспільно-небезпечного діяння (як криміналізація), а закону про кримінальну
відповідальність (кримінально-правової норми).
Автор виходить із того, що соціальна обумовленість залежить від
виду правового явища. В кримінально-правовій доктрині стало звичним у цьому аспекті поділяти на види не закони, а норми. Через це без
звернення до останніх вирішення питання щодо соціальної обумовленості вбачається непослідовним. Спираючись на наявну позицію,
згідно якої під терміном «закон про кримінальну відповідальність»
слід розуміти не лише КК в цілому, а і його окрему статтю (і навіть
частину статті) автор стверджує, що в другому значенні цього терміна закон про кримінальну відповідальність і є кримінально-правовою
нормою, оскільки КК складається з кримінальних законів (а за висловом професора М. І. Бажанова – з норм). Тому при дослідженні
наукової проблеми, з одного боку, немає підстав відмовлятися від терміна «закон», з другого, оскільки різним видам кримінально-правових
відносин кореспондують різні види норм, а не законів, – є сенс писати
про соціальну обумовленість кримінально-правових норм. Зауважуємо також, що зворот «види законів про кримінальну відповідаль-

ність» у науці (в більш поширеному трактуванні) вживається зовсім в
іншому значенні. Йдеться про КК та закони тимчасової дії, які до КК
не включаються. Слід зазначити, що терміни «охоронні закони про
кримінальну відповідальність», «регулятивні закони про кримінальну відповідальність», а тим паче «закони-дефініції» та «заохочувальні
закони» – в кримінально-правовій доктрині взагалі не використовуються.
Грунтуючись на наявній у теорії права позиції щодо розгляду
норми права в двох аспектах: як логічної норми і норми-припису
(С. С. Алексєєв, П. М. Рабінович, А. М. Колодій, Ю. А. Ведєрніков,
С. В. Грекул та ін.), автор є прихильником необхідності розуміння кримінально-правової норми в такий самий спосіб. При цьому, в
контексті розкриття проблеми соціальної обумовленості послідовним визнається розгляд норм-приписів, оскільки, по-перше, логічна
норма може бути соціально обумовленою лише за умови соціальної
обумовленості всіх норм-приписів, з яких вона складається, і, по-друге, логічна норма може бути неправильно побудована суб’єктом, який
формує її у власній свідомості (правозастосувачем, науковцем тощо).
В останньому випадку ніяких необхідних і достатніх для потреб суспільства соціальних якостей у такої логічної норми немає і бути не
може. Тому в цьому дослідженні поняття кримінально-правова норма (норма кримінального права) використовується у значенні «норма-припис», тобто для позначення окремих статей (частин статей) як
Загальної, так і Особливої частин КК.
На підставі виділених наукою методів кримінально-правового
регулювання (заборона, заохочення і власне регулювання), а також
враховуючи особливу правову природу норм-дефініцій, автор вважає, що для вирішення питання про соціальну обумовленість є сенс
дотримуватися поділу кримінально-правових норм на 4 види: охоронні, регулятивні, заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції).
Зважаючи на різне функціональне призначення норм цих видів послідовною визнається теза щодо неоднаковості обставин (причому як
їх кількості, так і найменування), за допомогою яких визначається їх
соціальна обумовленість. Саме за цим критерієм було виокремлено
розділи 4 і 5 дослідження. Разом з тим, певні обставини соціальної
обумовленості є загальними для кримінально-правових норм усіх видів, а тому вони розглядаються першочергово, в розділі 3. При цьому
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автор виходить із того, що всі норми, які містяться в КК є кримінально-правовими, і залишає поза предметом свого дослідження питання
щодо того, чи містяться такі норми в інших нормативних актах.

Розділ 1. Методологічні засади та ґенеза дослідження проблеми соціальної
обумовленості в сучасній теорії кримінального права

РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ҐЕНЕЗА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ
ОБУМОВЛЕНОСТІ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Сподіваюсь, що проведене дослідження та його результати зацікавлять читача і буду вдячний за висловлені міркування щодо написаного, які прошу надсилати на e-mail: opashchenko77@ukr.net.
Висловлюю слова щирої вдячності колективам Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, рецензентам та особливо своєму Вчителеві – Вячеславу Івановичу Борисову за допомогу під час підготовки цієї роботи, всебічну підтримку та
життєві настанови.

1.1. Методологічні засади дослідження
проблеми соціальної обумовленості
Сьогодні перед вітчизняним суспільнознавством (зокрема, правознавством) стоїть нелегке, але вкрай актуальне завдання створення нових наукових соціальних знань, формування сучасної методологічної
парадигми і розроблення на її основі новітніх вітчизняних правових
теорій1.
Методологія – це філософське вчення про методи пізнання.
У широкому розумінні під методологією мається на увазі спосіб усвідомлення будови науки і методів її роботи, а у вузькому – сукупність
принципів, методів, прийомів і процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій галузі знань (конкретна наукова методологія)2.
Саме друге розуміння є прийнятним для досліджень у галузі кримінального права загалом і нашого дослідження (соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність) зокрема.
Методологія може бути загальною і частковою. Загальна методологія науки – це матеріалістична діалектика і теорія пізнання розвитку наукового знання в цілому. Часткова методологія базується
на законах окремих наук, особливостях пізнання конкретних процесів. Вона виявляється в існуванні теоретичних узагальнень і принципів цих наук (з одного боку), і часткових методів дослідження
(з другого)3. Тому під час здійснення цього дослідження будуть виСеліванов В. До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної
юридичної науки. Право України. 2001 р. № 7. С. 11.
2
Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: підручник.
2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. С. 82.
3
Там само.
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користовуватися, по-перше, загальні положення матеріалістичної
діалектики та теорії пізнання; по-друге, напрацювання кримінально-правової доктрини, і, по-третє, часткові методи дослідження
проблеми соціальної обумовленості в кримінальному праві, перш
за все соціологічні методи.
Сучасне правознавство, у тому числі наука кримінального права,
характеризується тим, що виступає як теоретична система знань, яка
охоплює насамперед емпіричний базис, тобто систему наукових фактів, а також абстрактно-теоретичні побудови, які формуються відповідно на емпіричному та теоретичному рівнях наукового пізнання1.
Передумовою розвитку юридичної науки є постійна взаємодія теорії та практики. Метою наукового пізнання є не лише накопичення
досліджуваних даних, а теоретичне роз’яснення різних явищ, подій
і фактів. Тому рівень розвитку науки визначається не стільки кількістю й якістю зібраних емпіричних даних, скільки кількістю й якістю
висунутих і достатньо обґрунтованих теорій, концепцій. Саме на теоретичному рівні пізнаються суттєві та закономірні зв’язки, тоді як
результатом емпіричного дослідження є лише прості причинні й необхідні зв’язки2. Тому проведення теоретичного дослідження утворює
вищий рівень наукового пізнання, ніж дослідження емпіричного. Крім
того, його результати можуть бути використані як база для здійснення
конкретних досліджень у майбутньому. З огляду на викладене, практична цінність теоретичного дослідження є вищою, ніж емпіричного.
У нашому випадку – розгляд теоретичних аспектів проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність складе
підгрунття для подальших конкретних досліджень у цій царині (окремих законів, норм, інститутів).
Будь-який учений намагається знайти саме ті методи й форми проведення наукової роботи, що дають можливість отримати об’єктивні та неупереджені наукові результати. Але жодна галузь знань, як і
галузь права, сама по собі у відриві від інших неспроможна об’єктивно й у повному обсязі розв’язати всю сукупність проблем певної
Мохончук С. М. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві та законі: монографія. Харків:
Право, 2013. С. 53.
2
Там само.
1

12

Розділ 1. Методологічні засади та ґенеза дослідження проблеми соціальної
обумовленості в сучасній теорії кримінального права

тематики1. За справедливим висловом В. Б. Харченка, лише інтегрований підхід може виконати основні функції наукового процесу. Наука
кримінального права, зазначає вчений, як ніяка інша царина знань залежить від тих напрацювань і визначень, що є результатом здобутків
суміжних галузей, у тому числі теорії держави і права, конституційного, міжнародного, адміністративного, кримінального процесуального
права, криміналістики, кримінології, кримінально-виконавчого права,
а також практики правозастосування2. Вочевидь, однією із зазначених
галузей знання є соціологія. Тому дослідження проблеми соціальної
обумовленості закону про кримінальну відповідальність ілюструє
упровадження соціологічних засад у кримінальне право.
Як зауважує О. В. Сердюк, соціологічний підхід вже давно став органічною складовою методології правознавства. Тому визначення відношення до існуючих парадигм соціологічного правопізнання складає одну з важливих умов трансформації і оновлення методологічних
засад не лише соціології права, але й правознавства в цілому3, а також
його окремих галузей, у тому числі й кримінального права.
Методологічні проблеми правознавства передбачають використання тієї чи іншої загальносоціологічної доктрини. Не лише в гносеологічному, а й у теоретико-прикладному плані такий підхід принципово організовує весь подальший хід правового аналізу, служить
природним і необхідним підґрунтям конкретизації загальнотеоретичних положень і висновків, практичних пропозицій і рекомендацій з
удосконалення правового регулювання4. Удосконалення кримінального законодавства (за сучасною термінологією КК України 2001 р. це
«законодавство про кримінальну відповідальність») не є можливим
Харченко В. Б. Система міждисциплінарних зв’язків у кримінальному праві
України та її вплив на об’єктивність наукових досліджень і законність судових
рішень. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 жовт. 2014 р.) / редкол.: В. Я. Тацій
(голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2014. С. 339.
2
Там само. С. 340.
3
Сердюк О. В. «Чиста соціологія права» Д. Блека. Актуальні проблеми держави і права. Одеса. 2005. Вип. 25. С. 45.
4
Романов А. К. Уголовно-правовое регулирование общественных отношений (методологические проблемы теории): учеб. пособ. М.: НИИ МВД РФ, 1992.
С. 11.
1
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без ретельного вивчення соціальної зумовленості кримінально-правових норм, з’ясування залежності їх змісту від конкретних соціальних
умов, об’єктивних закономірностей суспільного розвитку1.
Немає сумнівів у тому, що сам закон має адекватно відображати
існуючі потреби щодо протидії злочинності. Це насамперед має відповідним чином відображатися в нормах, що регламентують кримінально-правовий вплив. Проте беззаперечним є і той факт, що при
відсутності інших складових у вигляді якісного суміжного законодавства, економічної й політичної стабільності високих норм моралі,
яскраво вираженої ідеології та не останньою чергою «тверезості суспільства» досягти позитивного результату в боротьбі зі злочинністю
неможливо2.
Закріплення позицій соціологічного методу в кримінально-правовій науці відбулося не одразу, воно є результатом завзятої праці
багатьох учених-криміналістів. Дослідження генезису процесу становлення і закріплення позицій соціологічного методу у вітчизняній
кримінально-правовій науці доводить, що одним із перших, хто використовував соціологічні характеристики, наголошуючи на необхідності вивчення кримінального права і закону як явищ суспільних, був
видатний український криміналіст – професор О. Ф. Кістяківський3.
Те нове, що соціологічний підхід привніс у розкриття проблематики
юриспруденції, полягало у розкритті взаємодії, взаємовпливу специфічних для предметної галузі її дослідження «внутрішніх» чинників
і «зовнішніх» щодо них (неспецифічних) факторів, що належать до
сфер дослідження інших соціальних наук4.
В. Селіванов наголошує на тому, що необхідний перехід сучасної
методології від абсолютизації «монізму» до визнання «плюралізму» в
Уголовное право. Часть Общая: учеб. пособие: в 4 т. / отв. ред. И. Я. Козаченко. изд. 2-е, испр. Екатеринбург: Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1992. Т. 1.
С. 25.
2
Бавсун М. В. Методологические основы уголовно-правового воздействия:
монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 33.
3
Харитонова О. В. Виникнення і розвиток соціологічних засад у кримінально-правовій доктрині сучасності. Актуальні проблеми держави і права. Одеса.
2010. Вип. 55. С. 494.
4
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве: монография. М.: Юрид. лит., 1987. С. 22.
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процесі пізнання й перетворення сучасної правової дійсності, від однобічних поглядів та оцінок правових явищ до порівняльного аналізу
результатів, отриманих за різними методиками, широкого впровадження принципу доповнювальності, а не заміни одного мислення на
інший. Одержати істинні знання про право або юридичні відносини,
виходячи тільки з їхніх внутрішніх закономірностей, неможливо.
Вони будуть завжди однобічними (несистемними). Методологічно
правильно не суспільні потреби пристосовувати до юридичних норм,
а останні формулювати з урахуванням об’єктивних потреб та тенденцій розвитку суспільства. Не враховуючи системних зв’язків суспільного організму, закономірностей його цілості – неможна якісно
перетворити ані весь організм у його цілості, ані окремої його відносно самостійної сфери, а одним із основних критеріїв оцінки ефективності функціонування державної влади є якраз не кількість ухвалених
владних рішень, а насамперед ступінь задоволення спільних потреб
та інтересів1. Юридична норма за своєю природою вторинна, похідна, в більшості випадків опосередковує, закріплює в правовому приписі норму соціальну. Кримінально-правові норми посідають особливе місце, перебувають на ще більш високому рівні опосередкування
норм соціальних. А при переході соціального в правове розбіжності
неминучі хоча б в силу різного ступеня динамічності, мінливості цих
явищ, а також можливо, неадекватного сприйняття їх законодавцем2.
Методологічною основою цього дослідження обрано комплексний
підхід до розгляду соціальної обумовленості закону про кримінальну
відповідальність. Перш за все слід згадати методи, які будуть використані у всіх розділах монографії. Це діалектичний метод, завдяки
якому предмети (явища, поняття), про які йтиметься у роботі, вивчатимуться в єдності та суперечності їх протилежностей; а також соціологічний метод – оскільки людська поведінка (правомірна, протиправна чи належна), є явищем соціальної дійсності, і деякі її форми
підпадають (мають підпадати) під кримінально-правове регулювання
і зумовлюють існування (створення) закону про кримінальну відповідальність.
Селіванов В. До проблеми розроблення концепції … . С. 16–18.
Баляба А. В. Социальная справедливость нормы как объект криминологического исследования. Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. 2000. № 3.
С. 236, 237.
1
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Фахівці в галузі методології переконують, що основний перелік
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження необхідно сформулювати ще перед його початком. При цьому для підвищення довіри
до дослідження вже тоді слід наводити не лише набір найбільш популярних універсальних методів, а робити пояснення щодо їх застосування до кожного завдання дослідження1. Тому є сенс не просто навести перелік методів, що використовуватимуться під час дослідження,
а «прив’язати» їх до тих проблем, що у ньому вирішуватимуться.
Наукові методи аналізу та синтезу буде використано для дослідження змісту понять «криміналізація», «соціальна обумовленість»,
«закон про кримінальну відповідальність».
Логіко-історичний метод – при аналізі вчення, що відображає розвиток об’єкта дослідження і формує його історичні засади (розділ 1).
Історико-правовий – при з’ясуванні значення історичного досвіду
(положень вітчизняного та іноземного законодавства, що вже втратили чинність) для визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
Порівняльно-правовий – при розгляді системно-правової несуперечливості закону про кримінальну відповідальність, для з’ясування
значення положень чинного кримінального законодавства іноземних
держав для визначення соціальної обумовленості вітчизняного законодавства у цій сфері.
Юридичний (догматичний) – під час дослідження положень чинного законодавства України про кримінальну відповідальність з метою з’ясування дійсного змісту його положень (який було закладено у
них законодавцем); а також при аналізі понять, що використовуються
у кримінально-правовій доктрині і мають значення для об’єкта дослідження (наприклад, «причинний зв’язок», «закон про кримінальну
відповідальність», «оціночні поняття» тощо).
Системного аналізу – при виявленні співвідношення між собою
різних обставин соціальної обумовленості, що були виділені в науці,
та з’ясування того, які з них до цієї системи включені необґрунтовано,
а які є складовою частиною інших. Цей метод використовуватиметься
також для встановлення співвідношення інших досліджуваних правових феноменів між собою (наприклад, «криміналізація» і «соціальна
обумовленість»).
1
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Системно-структурний – при побудові авторської системи обставин, що визначають соціальну обумовленість та визначенні місця
кожної з них у цій системі. Названий метод використовуватиметься
також і для дослідження такої обставини як «системно-правова несуперечливість» шляхом аналізу досліджуваних кримінально-правових
норм як структурних одиниць (системи права).
Функціональний – під час дослідження системно-правової несуперечливості закону про кримінальну відповідальність, для з’ясування
призначення у суспільстві права, правової системи, моралі тощо.
Психологічний – під час визначення змісту та значення таких обставин соціальної обумовленості, як «суспільна мораль» та «правосвідомість і суспільна думка».
Лінгвістичний – під час з’ясування термінологічного апарату, за
допомогою якого має досліджуватися наукова проблема соціальної
обумовленості кримінально-правових норм; а також при розгляді питання щодо єдності і визначеності термінології в КК України.
Формально-логічний – під час встановлення критерію класифікації та здійснення на його основі розподілу обставин, що визначають
соціальну обумовленість; для встановлення ознак понять, що будуть
проаналізовані у дослідженні, формулювання нових (авторських) понять і вироблення пропозицій щодо вдосконалення КК України та
практики його застосування.
Логіко-семантичний – при створенні авторських визначень досліджуваних понять, уточнення наявних визначень окремих понять, а також при співставленні точок зору різних науковців.
Герменевтичний – уможливлює встановлення меж інтерпретації
при з’ясуванні змісту положень КК України.
Метод сходження від абстрактного до конкретного і навпаки –
під час дослідження такої обставини, як «повнота складу злочину».
При вивченні цієї ж обставини буде використано також метод правового моделювання. Він застосовуватиметься під час розгляду ще не
чинних, а лише проектованих кримінально-правових норм на предмет
їх відповідності різним обставинам соціальної обумовленості.
Методи алгоритмізації та формалізації – під час встановлення суспільної небезпечного вчинюваного діяння.
Серед наведених методів слід особливо виділити логіко-історичний метод. Вважаємо, що починати дослідження треба саме з історії
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розвитку наукових поглядів на проблему, оскільки такий підхід дозволяє виявити «білі плями» та окреслити предмет власного дослідження.
1.2. Становлення проблеми соціальної
обумовленості в роботах радянських
криміналістів (1970–1991 рр.)
Глибоке осмислення сучасних явищ неможливо без звернення до
історії. Це повною мірою стосується і кримінального права. Принцип
історизму дозволяє виявляти підстави виникнення того чи іншого інституту кримінального права, тенденції розвитку кримінального законодавства і кримінально-правової доктрини, прогнозувати подальше
вдосконалення норм кримінального закону1. Урахування історичного
досвіду є необхідним і для успішного вирішення проблеми соціальної
обумовленості законодавства про кримінальну відповідальність сьогодні. При цьому слід враховувати як позитивний досвід (для запозичення у теперішній час), так і негативний (щоб уникнути використання положень, які не набули свого підтвердження протягом часу).
Ідея про те, що законотворення, у тому числі й в галузі кримінального права, не може бути свавільним (волюнтариським) з’явилася ще
в епоху Просвітництва. Зокрема Чезаре Беккаріа зазначав, що справедливість людська або політична2 (на відміну від справедливості божественної) може змінюватися залежно від того, якою мірою це стає
необхідним для суспільства. ЇЇ неможливо правильно пізнати без вивчення складних і вельми мінливих відносин суспільного буття3.
На необхідність віддзеркалення у законодавстві про кримінальну відповідальність суспільних потреб указували також такі відомі правознавці ХІХ–початку ХХ ст. як С. К. Гогель, Б. А. Кістяківський, Ф. Лист, П. І. Любинський, А. А. Піонтковський, П. Сорокін,
М. Д. Сергієвський, М. П. Чубинський. Проте в 30–50 рр. ХХ ст.
Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. С. 14, 19.
2
Гуманіст спеціально вказував, що йдеться про одне і те саме.
3
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях: монография / пер. с итал.
М. М. Исаева. Киев: Ин Юре, 2014. С. 73, 74.
1

18

Розділ 1. Методологічні засади та ґенеза дослідження проблеми соціальної
обумовленості в сучасній теорії кримінального права

ідеологія радянської держави визнавала соціологічні дослідження (в
тому числі й у праві) буржуазними, такими, що не потрібні під час
розбудови соціалізму та комунізму. Ситуація почала змінюватися в
1960-х рр., що вочевидь було викликано «хрущовською відлигою».
Ідея щодо необхідності соціальної обумовленості законодавчих положень і неприпустимості волюнтаризму в кримінальному праві була висловлена М. Д. Шаргородським на Всесоюзній конференції з проблем
кримінального права, що відбулася в травні 1963 р. на юридичному
факультеті Ленинградського державного університету1. Згодом цю
ідею підтримали Б. В. Волженкін, О. А. Герцензон, І. М. Даньшин,
А. В. Дроздов, І. І. Карпець, Н. А. Стручков та інші правники.
Таким чином, наприкінці 1960-х рр. вже було сформовано підґрунтя для вирішення наукової проблеми. Проте на той час ніхто з
криміналістів ще акцентовано не писав ні про криміналізацію ні про
соціальну обумовленість, і тим паче не наводив системи обставин
(факторів) за допомогою яких її слід встановлювати. Ситуація почала
змінюватися лише на початку 1970-х рр.
1.2.1. Аналіз досвіду 1970-х рр.
Одним із перших спробу визначити критерії встановлення кримінальної караності здійснив П. А. Фефелов. Він виділив два критерії:
підвищеної суспільної небезпечності діяння (1) та наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання (2)2.
Про критерії встановлення кримінально-правової відповідальності
писав також В. І. Курляндський. Правознавець поділив їх на дві групи:
а) «пов’язані» і б) «не пов’язані» з характером суспільної небезпечності діяння3. Останні, на його думку, можна поділити ще на три групи:
соціальні – відносна поширеність діяння (1); рівень правосвідомості
громадян (2); науково обґрунтовані дані щодо можливості підвищенВолженкин Б. В. Российская наука уголовного права и ее развитие. Волженкин Б. В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963–
2007 гг.). СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. С. 924.
2
Фефелов П. А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний.
Сов. государство и право. 1970. № 11. С. 101–103.
3
Курляндский В. И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. Основные направления борьбы с преступностью: сб. ст. / под ред.: И. М. Гальперина, В. И. Курляндского. М.: Юрид. лит.,
1975. С. 81.
1
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ня ефективності боротьби з діянням шляхом застосування кримінально-правових заходів (3); можливість виявлення діяння за допомогою
засобів кримінально-процесуального законодавства (4); шкідливість
антисоціальних наслідків діяння (5) та ін.; економічні – обсяг матеріальної шкоди, що завдається суспільству певного виду діяннями в цілому (6); негативний вплив діянь на втілення в життя задач планового
ведення господарства (7); шкідливий вплив на трудову дисципліну (8);
сприяння поновленню приватнопідприємницьких настроїв, поглядів і
т.п. (9); та інші – необхідність кримінально-правових гарантій охорони
деяких конституційних прав (10); загальнополітичні мотиви (11); міжнародно-правові зобов’язання (12); інтереси міжнародної солідарності
трудящих (13); історичні традиції про поняття злочинного і не злочинного (14); відповідність нової норми духу і букві чинного законодавства
(15); наявність недостатньо чіткого рішення питань про відповідальність за окремі правопорушення в чинному законодавстві (16) тощо1.
З наведеного випливає, що, називаючи достатньо велику кількість критеріїв, «не пов’язаних» із характером суспільної небезпечності діяння,
В. І. Курляндський не робить цей перелік вичерпним стосовно жодної з
трьох запропонованих ним груп критеріїв (соціальних, економічних та
інших). У той же час, присвятивши аналізу характеру суспільної небезпечності діяння майже три сторінки наукової статті2, правознавець не
називає жодного з пов’язаних із ним критеріїв3.
Н. Ф. Кузнецова у роботі 1973 р. зазначає, що наявні дві соціальні
підстави прийняття закону: перша – об’єктивна, пов’язана з явищами
злочинності (стан, структура, динаміка) і рівнем діяльності органів,
які здійснюють боротьбу зі злочинністю; друга – суб’єктивна, оціночКурляндский В. И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. Основные направления борьбы с преступностью: сб. ст. / под ред.: И. М. Гальперина, В. И. Курляндского. М.: Юрид. лит.,
1975. С. 82, 83.
2
Там само. С. 79–81.
3
Пащенко О. О. Дослідження проблеми соціальної зумовленості кримінального законодавства в роботах радянських криміналістів 70-х рр. ХХ ст. Питання
боротьби зі злочинністю. Харків. 2010. Вип. 19. С. 30, 31; Пащенко О. О. Наукова
обґрунтованість законодавства про кримінальну відповідальність – запорука його
якісного застосування. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх
вирішення. Харків. 2011. Вип. 3. Ч. 2. С. 137, 138.
1
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но-вольова, яка відображає думку законодавця щодо доцільності тих
чи інших форм попередження цих діянь1.
П. С. Дагель у 1975 р. зазначав, що слід виділяти об’єктивні та
суб’єктивні умови криміналізації. До об’єктивних передусім належать
потреби суспільства у кримінально-правовому впливі на суспільно
небезпечні діяння з метою їх попередження, витіснення та ліквідації. Така потреба, вважав науковець, виникає внаслідок взаємодії декількох факторів: ступеня суспільної небезпечності діянь (1), їхньої
поширеності в суспільстві (2), неможливості успішної боротьби з
ними за допомогою менш репресивних заходів (3)2. До суб’єктивних
підстав3, на його думку, належать наукове пізнання закономірностей
життя і розвитку суспільства (1) і певний рівень суспільної правосвідомості (2)4.
І. М. Гальперін у статті «Уголовная политика и уголовное законодательство», що була надрукована у 1975 р., виділив дев’ять передумов і факторів, які слід, на його думку, враховувати при прийнятті рішення про встановлення кримінальної відповідальності: поширеність
конкретних діянь та оцінка їхньої типовості (1); динаміка вчинення
діянь з урахуванням причин і умов, що їх породжують (2); визначення заподіюваної такими діяннями матеріальної та моральної шкоди
(3); ступінь ефективності боротьби з ними за допомогою як правових,
так і інших заходів (4); встановлення найбільш типових і небезпечних
об’єктивних і суб’єктивних ознак діянь (5); можливість правового визначення ознак того чи іншого діяння як елементів складу злочину
(6); встановлення загальних особистісних ознак суб’єктів діянь (7);
суспільна думка різних соціальних груп (8); визначення можливостей
системи кримінальної юстиції в боротьбі з певними діяннями (9)5. ОдКузнецова Н. Ф. Проблемы изучения эффективности уголовно-правовых
норм и институтов. Эффективность применения норм уголовного закона: монография / отв. ред.: Н. Ф. Кузнецова, И. Б. Милайловская. М.: Юрид. лит., 1973.
С. 34, 35.
2
Дагель П. С. Условия установления уголовной наказуемости. Правоведение. 1975. № 4. С. 67–69.
3
А вище зазначалося «умов» – О.П.
4
Дагель П. С. Условия установления уголовной наказуемости. С. 71.
5
Гальперин И. М. Уголовная политика и уголовное законодательство. Основные направления борьбы с преступностью. С. 53.
1
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нак, які з наведених визначень слід вважати «передумовами», а які
«факторами» І. М. Гальперін не назвав. Вбачається, що він розумів
їх як синоніми.
У 1977 р. Р. Р. Галіакбаров зазначав, що створення кримінально-правової норми являє собою складний творчий процес, в якому законодавчі органи реагують на фактичні суспільні відносини. На цей процес
чинять вплив багато факторів: наявні соціально-історичні умови (1);
потреби практики (2); доцільність, з урахуванням конкретних умов,
обрання саме кримінально-правових заходів і методів боротьби з негативними ексцесами (3); законотворчі традиції (4) тощо. Серед них
особливе місце, на думку цього вченого, посідає воля законодавця1.
М. І. Загородніков у 1979 р. в навчальному посібнику «Советская
уголовная политика и деятельность органов внутренних дел», знову
повернувся до двох критеріїв криміналізації, як це в свій час пропонувалося П. А. Фефеловим2. Він зазначав, що критеріями (факторами) криміналізації є: об’єктивна шкода, що заподіюється суспільним
відносинам, або реальна небезпека спричинення такої шкоди (1) – основний критерій; зміна економічних, соціальних, соціально-психологічних та інших умов життя суспільства (2) – виступає, на його думку,
як фактор в деяких випадках3. Але якщо П. А. Фефелов стояв ще на
початку новітніх пошуків вирішення проблеми встановлення кримінальної караності діяння, то М. І. Загородніков мав значно більше
можливостей для диференційованого підходу до вирішення наукової
проблеми.
В цілому ж, оцінюючи зазначені дослідження, треба відзначити,
що науковці для характеристики підстав кримінально-правової заборони використовували різні терміни: «критерії», «фактори», «підстави», «умови» та «передумови». Окрім цього, кількість відповідних
факторів у названих правознавців не співпадала. Ніхто з них, крім
Галиакбаров Р. Р. Перспективы изучения общественных отношений, связанных с негативными сторонами деятельности человека. Межвуз. сб. науч. тр.
Свердловск. 1977. Вып. 54. С. 14–22.
2
Фефелов П. А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний.
С. 101– 103.
3
Загородников Н. И. Советская уголовная политика и деятельность органов внутренних дел: учеб. пособ. М.: Изд-во Моск. высш. шк. МВД СССР, 1979.
С. 49–51.
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П. С. Дагеля, не намагався виділити поняття вищого рівня ієрархії. На
думку останнього, групи факторів утворюють «умови», хоча в тій самій публікації вчений використовує і термін «суб’єктивна підстава»1.
Якісний прорив у вирішенні проблеми було здійснено Г. А. Злобіним та С. Г. Келіною в науковій статті «Некоторые теоретические вопросы криминализации общественно опасных деяний», що була написана в 1978 р. Автори вперше в історії вітчизняної науки виділили
принципи, підстави криміналізації, а також криміналізаційні приводи.
Під принципами криміналізації вони розуміли практично орієнтовані правила, критерії та умови, які мають бути свідомо враховані при
вирішенні питання про криміналізацію чи декриміналізацію діяння.
Автори розподіляли їх на: такі, що виражають соціальну обумовленість (суспільну необхідність) криміналізації чи декриміналізації діянь певного виду (1); такі, що забезпечують соціально-психологічну
адекватність криміналізації (схвалення чи сприйняття суспільною
думкою) (2); принципи логіко-юридичної адекватності норми, що забезпечують можливість її ефективного включення в правову систему
(3); такі, що визначають політичну допустимість і доцільність криміналізації (декриміналізації) (4)2.
До підстав криміналізації Г. А. Злобін та С. Г. Келіна віднесли процеси, що відбуваються в матеріальному і духовному житті суспільства, розвиток яких визначає об’єктивну необхідність створення чи
скасування кримінально-правової норми. А криміналізаційні приводи,
на їх думку, – це конкретні випадкові події, що привернули увагу законодавця й сколихнули суспільну думку3. У подальшому, в статті «Основания и принципы уголовно-правового запрета», яка вийшла вже
після смерті Г. А. Злобіна, у 1980 р., ним було надано більш розгорнуте визначення принципів криміналізації, – це науково обґрунтовані
і свідомо застосовувані загальні правила і критерії оцінки допустимості й доцільності кримінально-правової новели, що встановлює або
змінює відповідальність за конкретний вид суспільно небезпечних
Пащенко О. О. Дослідження проблеми соціальної зумовленості … . С. 33;
Пащенко О. О. Наукова обґрунтованість законодавства … . С. 139.
2
Злобин Г. А., Келина С. Г. Некоторые теоретические вопросы криминализации общественно опасных деяний. Проблемы правосудия и уголовного права: сб.
ст. М.: Ин-т гос-ва и права АН СССР, 1978. С. 108, 109.
3
Там само. С. 106, 107.
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діянь. По суті, писав автор, – це система правил і критеріїв встановлення кримінальної відповідальності1. В ще більш пізньому виданні:
«Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация», що було надруковано у 1982 р., Г. А. Злобіним було надано розгорнуту систему принципів криміналізації, які він поділив на
групи: до першої групи входять соціальні та соціально-психологічні
принципи криміналізації (суспільна небезпечність, відносна поширеність, співрозмірності позитивних і негативних наслідків криміналізації, кримінально-політичної адекватності криміналізації), до другої
– системно-правові, які в свою чергу поділяються на загальноправові
(конституційної адекватності, системно-правової несуперечливості
криміналізації, міжнародно-правової необхідності й допустимості
криміналізації, процесуальної можливості здійснення переслідування) та кримінально-правові (принцип безпрогалиності закону і неперебільшення заборони, принцип визначеності й єдності термінології,
принцип повноти складу, принцип співрозмірності санкцій і економії
репресії)2.
Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки.
По-перше, різні науковці неоднаково іменували фактори соціальної
обумовленості, про які йшлося на початку цього підрозділу. П. А. Фефелов та В. І. Курляндський визнавали їх критеріями, Н. Ф. Кузнецова
– підставами, Г. А. Злобін та С. Г. Келіна – принципами, П. С. Дагель,
Р. Р. Галіакбаров – називав факторами, І. М. Гальперін використовував
терміни «передумови» і «фактори» як синоніми, М. І. Загородніков
називав їх критеріями або факторами.
По-друге, практично кожний автор пропонував різну кількість цих
факторів для констатації соціальної зумовленості кримінально-правової норми. Так, П. А. Фефелов, Н. Ф. Кузнєцова та М. І. Загородніков
обмежувалися двома, Р. Р. Галіакбаров та П. С. Дагель вже нараховували по п’ять, І. М. Гальперін – дев’ять, Г. А. Злобін – дванадцять,
В. І. Курляндський – шістнадцять. При цьому Р. Р. Галіакбаров та
В. І. Курляндський не вважали перелік факторів вичерпним.
Злобин Г. А. Основания и принципы уголовно-правового запрета. Сов. государство и право. 1980. №1. С. 76.
2
Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация: монография / Дагель П. С. и др.; отв. ред.: В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев.
М.: Наука, 1982. С. 210–242.
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По-третє, деякі криміналісти виділяли обставини вищого рівня ієрархії, які утворюються групами факторів. На думку П. С. Дагеля, це
умови або підстави; у свою чергу, Г. А. Злобін та С. Г. Келіна вперше стали окремо виділяти поняття принципів, підстав криміналізації,
а також криміналізаційних приводів.
Таким чином, в 70-х рр. ХХ ст. ще не було вироблено єдиного методологічного підходу до вирішення зазначеної проблеми ані в аспекті
термінології, ані в аспекті необхідної кількості відповідних факторів
та їхньої системи1.
1.2.2. Аналіз досвіду першої половини 1980-х рр.
О. Ф. Шишов, автор параграфа «Криминализация и декриминализация» в колективній монографії «Совершенствование мер борьбы с
преступностью в условиях научно-технической революции» назвав
наступні умови криміналізації: (а) достатньо високий ступінь суспільної небезпеки, (б) поширеність і (в) урахування правосвідомості
й суспільної психології2. Далі вчений зазначає, що слід дотримуватися й деяких інших умов криміналізації3. Таким чином, правознавець
окремо виділяв 3 умови криміналізації, не роблячи в той же час цей
перелік обмеженим.
М. Й. Коржанський у монографії «Объект и предмет уголовно-правовой охраны» (1980 р.) зазначав, що соціальна зумовленість кримінально-правової заборони характеризується в основному соціальною
цінністю суспільних відносин, економічними факторами, а також
ефективністю правової охорони. Під час вибору об’єктів кримінально-правової охорони законодавець, за розсудом ученого, враховує в
першу чергу об’єктивні фактори, основними з яких є: (1) місце, роль
і соціальна цінність певних суспільних відносин; (2) поширеність
суспільно небезпечних порушень цих суспільних відносин; (3) розміри й характер соціально небезпечної шкоди; (4) ефективність тих
чи інших заходів охорони. Важливе значення для вирішення розглядуваного питання мають, на його думку, також суб’єктивні фактори,
Пащенко О. О. Дослідження проблеми соціальної зумовленості … . С. 34,
35; Пащенко О. О. Наукова обґрунтованість законодавства … . С. 140, 141.
2
Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции: монография / Горелик И. С. и др.; отв. ред. В. Н. Кудрявцев.
М.: Наука, 1980. С. 106.
3
Там само. С. 107.
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до яких науковець відносив усвідомлення законодавцем: (а) закономірностей суспільного розвитку; (б) економічних наслідків видання
й застосування конкретних кримінально-правових норм; (в) можливості, необхідності й доцільності використання в конкретних випадках кримінально-правових заходів. У той же час на с. 181 монографії
суб’єктивним фактором замість економічних наслідків видання й застосування кримінально-правових норм М. Й. Коржанський вживає
конструкцію «оціночно-вольове судження щодо соціальної цінності
конкретних суспільних відносин»1. На с. 186 цієї ж роботи йдеться
про те, що при прийнятті рішення щодо поставлення під кримінально-правову охорону якогоcь об’єкта посягання, законодавець повинен
ураховувати ще й віктимологію. Як бачимо, визначаючи суб’єктивні
фактори, дослідник виявив непослідовність, а потім ще й назвав обставину, яка раніше в переліку ним не наводилась. При аналізі праці
цього правознавця варто звернути увагу також на той факт, що § 1 гл.
ІV має назву «Основания и критерии выбора объектов уголовно-правовой охраны»2, а в тексті цього параграфу не згадуються ні підстави,
ні критерії, а йдеться лише про фактори криміналізації3.
П. С. Тоболкін у науковій праці «Социальная обусловленность уголовно-правовых норм» (1981 р.) переконував, що сутність зазначеної
проблеми в найбільш простій формі полягає в розкритті факторів, що
породжують існування норм кримінального права, й у прогнозуванні
їх розвитку. До числа цих факторів він відніс економічні, політичні,
психологічні, моральні та ін.4 При цьому єдиною умовою встановлення кримінальної відповідальності діянь, з його погляду, є суспільна
небезпечність5.
В. Д. Філімонов у монографії «Криминологические основы уголовного права» (1981 р.) писав, що кримінологічні підстави встановлення кримінально-правових норм виникають за наступних обставин:
(1) коли виявляється новий вид суспільно небезпечної поведінки;
Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны: монография. М: Акад. МВД СССР, 1980. С. 171, 181.
2
Там само. С. 170–186.
3
Там само. С. 171, 181.
4
Тоболкин П. С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм: монография. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. С. 7.
5
Там само. С. 49–53.
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(2) при зміні стану злочинності, тобто при поширеності тих чи інших злочинних діянь у країні чи її окремих регіонах; (3) якщо динаміка злочинності за той чи інший період виявляє сталу тенденцію до
збільшення певних суспільно небезпечних діянь1. Усі зазначені явища
він вважає взаємопов’язаними. Зміна одних тягне зміну інших, проте
це не позбавляє їх певної самостійності як кримінологічних підстав
норм кримінального права2. Разом із тим, на с. 71 цієї праці правник
веде мову вже про фактори криміналізації. Зокрема підкреслюється,
що поява нових видів суспільно небезпечної поведінки не завжди тягне появу й нових кримінально-правових норм. Раніше, як це було показано вище, учений названу обставину відносив до підстав. На сторінках 71, 72 ідеться про те, що при криміналізації поширеність діянь
може виступати (а) умовою, за якої виявлене діяння буде віднесене до
кола злочинів, або (б) самостійною кримінологічною підставою кримінально-правових норм3.
В. М. Кудрявцев у роботі «Правовое поведение: норма и патология» (1982 р.) доводив, що підстави правової регламентації складаються із 3-х груп факторів, що характеризують необхідність, допустимість і реальність (практичну можливість здійснення) реалізації
заборони4. Кожну з них, з його точки зору, характеризує група критеріїв (факторів). До необхідності в забороні діяння належать: (1) розмір заподіюваної шкоди, (2) достатньо високий ступінь поширеності,
(3) неможливість запобігання діяння іншими заходами. Допустимість
заборони складається з (а) політичного, (б) морального, (в) правового
(внутрішнього) і (г) міжнародного факторів. Практична можливість
реалізації заборони має забезпечуватися (а) логіко-юридичним, (б)
слідчим, (в) судовим, (г) виправно-трудовим і (д) адміністративним
критеріями5.
Филимонов В. Д. Криминологические основы уголовного права: монография. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1981. С. 67, 68.
2
Там само. С. 68.
3
Пащенко О. О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства в роботах радянських правознавців першої половини 80-х років ХХ ст.
Проблеми законності. Харків. 2010. Вип. 109. С. 157–159.
4
Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология: монография. М.:
Наука, 1982. С. 268.
5
Там само. С. 268–271.
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П. С. Дагель в роботі «Проблемы советской уголовной политики»
(1982 р.) наголошував, що криміналізація має бути обґрунтованою з
кримінологічної, економічної, соціально-політичної й соціально-психологічної точок зору. Об’єктивні потреби суспільства в криміналізації, на його думку, визначаються перш за все кримінологічними
факторами: (1) серйозним ступенем суспільної небезпечності діянь;
(2) їх відносною поширеністю; (3) неможливістю боротьби з ними за
допомогою інших заходів. При цьому, як підкреслює науковець, треба враховувати соціально-політичні фактори, насамперед економічні
й соціальні наслідки криміналізації: (4) до якої кількості громадян
буде застосовано кримінальний закон; (5) які ресурси (кадрові, матеріальні) будуть потрібні для його впровадження тощо. Далі вчений
доводить, що (6) правосвідомість населення повинна усвідомлювати
суспільну небезпечність діянь, що криміналізуються, а також необхідність боротьби з ними кримінально-правовими заходами. Кримінально-політичне рішення щодо криміналізації має відповідати і юридичним вимогам: (а) принципам кримінального права; (б) його існуючій
системі; (в) забезпечувати невідворотність застосування кримінально-правових заходів, і, в той же час економію каральних заходів;
(г) допускати чітке відмежування злочинів від інших правопорушень1.
Як бачимо, дослідник обмежується лише переліком відповідних факторів, хоча й зазначає на початку, що вони об’єднуються в 4 групи.
Водночас раніше, в середині 70-х рр., П. С. Дагель більш ґрунтовно
підходив до розв’язання відповідної проблеми. Правознавець переконував, що слід виокремлювати об’єктивні й суб’єктивні умови криміналізації. До об’єктивних, він відносив передусім потреби суспільства в кримінально-правовому впливі на суспільно небезпечні діяння
з метою їх попередження, витіснення й ліквідації. Ідеться тут не взагалі про потребу боротися з якимись небажаними явищами (вона існує завжди, якщо вони є), а про об’єктивну необхідність боротьби з
ними саме заходами кримінальної репресії. Об’єктивна потреба виникає внаслідок взаємодії декількох факторів: (1) ступеня суспільної небезпечності діянь, (2) їх поширеності в суспільстві, (3) неможливості
успішної боротьби з ними за допомогою менш репресивних заходів.
До суб’єктивних підстав (які раніше зазначалися як «умови» – О. П.)
Дагель П. С. Проблемы советской уголовной политики: монография. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1982. С. 57, 58.
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належать: (1) наукове пізнання закономірностей життя й розвитку
суспільства і (2) певний рівень суспільної правосвідомості1. Таким
чином, в роботі 1982 р. П. С. Дагель суб’єктивні підстави прямо не
називає такими, хоча серед відповідного переліку вони наводяться
(наприклад, правосвідомість населення). Більше того, у роботі, що
вийшла в 1982 р., взагалі не згадується ні про підстави, ні про умови криміналізації, але наполягається на тому, що криміналізація «повинна бути обґрунтованою з кримінологічної, економічної, соціально-політичної й соціально-психологічної точок зору»2. Останнє дає
підстави для висновку, що правознавець все ж таки виділяв поняття
вищого рівня ієрархії, які об’єднували в собі по декілька факторів,
проте, на жаль, не називав їх. Очевидно, це не були вже об’єктивні
й суб’єктивні умови криміналізації, про які йшлося в статті 1975 р.
Позитивом більш нової публікації було також те, що перелік факторів
криміналізації було суттєво розширено: науковець виділяв їх уже 10
на противагу 5-ти в попередній роботі3.
М. І. Панченко в науковій статті «Криминализация деяний как
метод уголовной политики» (1983 р.) зазначав, що криміналізовані
діяння за своїми об’єктивними властивостями (небезпечність, поширеність і сталість) та суб’єктивним ознакам (пізнаваність, наявність
опору й нетерпимості до них) повинні бути такими, що боротьба з
ними практично неможлива за допомогою менш суттєвих правових
заходів – адміністративних чи дисциплінарних4. Таким чином, правник поділяв властивості (ознаки) діянь на об’єктивні й суб’єктивні, а
потім пропонував з’ясувати питання, чи можна протидіяти відповідним діянням за допомогою менш інтенсивних заходів. І лише в разі
негативної відповіді на нього він визнавав криміналізацію обґрунтованою.
О. І. Коробєєв у статті «Уголовная политика: криминализация и пенализация деяний» (1983 р.) підкреслював, що на той час у правовій
Дагель П. С. Условия установления уголовной наказуемости. С. 68–72.
Дагель П. С. Проблемы советской уголовной политики. С. 57, 58.
3
Пащенко О. О. Питання соціальної зумовленості … . С. 159–161.
4
Панченко Н. И. Криминализация деяний как метод уголовной политики.
Проблемы повышения эффективности борьбы с преступностью: сб. ст. Иркутск:
Изд-во Иркут. ун-та, 1983. С. 27, 28.
1
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літературі виділялося 13 факторів, що зумовлюють криміналізацію1.
На його переконання, в основі процесу криміналізації знаходиться багатофакторна залежність, а тому перелік відповідних підстав не може
бути не тільки зведений до однієї (або декількох), але й продовжений.
З погляду правознавця, не викликає сумнівів, що лише врахування
всіх факторів у їх сукупності та взаємозв’язку, а також дотримання
інших умов криміналізації дозволить прийняти кримінально-правову норму, доцільність якої буде обґрунтованою, а ефективність достатньо високою. Визначаючи, що правильне вирішення проблеми
підстав криміналізації є можливим лише завдяки системно-структурному підходу, який допоможе подолати обмеженість суто догматичної чи соціологічної інтерпретації підстав установлення кримінально-правової заборони2. О. І. Коробєєв, у той же час, не наводить їх
переліку. До того ж учений не розкриває, що саме він відносить до
«інших умов криміналізації». Отже, на час опублікування статті її автор ще не сформулював у повному обсязі свого бачення розв’язання
розглядуваної наукової проблеми, а обмежився лише тим, що її слід
вирішувати шляхом системно-структурного підходу. Хоча останнє
судження, безумовно, є дуже важливим для подальшого здійснення
наукових розвідок із цього питання.
В. М. Коган у монографії «Социальный механизм уголовно-правового регулирования» (1983 р.) називає обставини, які належить
брати до уваги при встановленні, зміні чи скасуванні кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечних діянь:
(1) об’єктивні закономірності життя суспільства; (2) соціальні наслідки кримінального покарання; (3) матеріальні ресурси для реалізації кримінально-правового впливу; (4) моральні уявлення
суспільства; (5) можливість стимулювання належної поведінки кримінально-правовими засобами; (6) рівень розвитку науки і техніки;
(7) можливість ефективного контролю за поведінкою адресатів норми; (8) загальні закони управління3.
Коробеев А. И. Уголовная политика: криминализация и пенализация деяний. Актуал. пробл. борьбы с преступностью: межвуз. темат. сб. / отв. ред.
П. С. Дагель. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1983. С. 7.
2
Там само. С. 7, 8.
3
Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия: монография. М.: Наука, 1983. С. 91–93.
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На сторінках 94 і 95 дослідник указує, що ці фактори є не тільки
різноманітними й багаточисельними, а й можуть діяти в протилежних
напрямках, що правова оцінка деяких небезпечних діянь незважаючи на її юридичну визначеність буває дуже вразливою в соціальному
аспекті. Наявність або відсутність кримінально-правової заборони
нерідко визначається наявністю чи відсутністю якоїсь однієї ознаки,
яка й наділяє діяння новою якістю, схиляючи шальку терезів у той чи
інший бік. Таким чином, в роботі одночасно йдеться про «обставини»,
«фактори» й «ознаки», що свідчить про невизначеність позиції правника стосовно термінології. Але беззаперечним позитивом служить
указівка на можливість вирішального впливу на процес криміналізації діяння «якоїсь однієї ознаки», що, як свідчать сучасні дослідження,
є важливим стосовно криміналізації окремих суспільно небезпечних
діянь.
В. В. Орєхов у навчальному посібнику «Социология в науке уголовного права» (1985 р.) називає 2 соціальні підстави прийняття (чи
скасування) закону – об’єктивну й суб’єктивну (оціночно-вольову).
Об’єктивну підставу, вважає він, утворюють декілька складників:
(1) поширеність конкретних діянь та оцінка їх типовості як форми прояву антисуспільної поведінки; (2) встановлення матеріальної й моральної шкоди, що спричиняється діянням; (3) окреслення ступеня ефективності застосовуваних раніше заходів боротьби
з такими діяннями; (4) можливість виявлення діяння на за допомогою кримінально-процесуальних засобів; (5) встановлення особистісних ознак суб’єкта діянь; (6) з’ясування суспільної думки
різних соціальних груп; (7) визначення можливостей системи кримінальної юстиції в боротьбі з певними діяннями та ін. Суб’єктивна ж підстава відбиває позицію законодавця щодо доцільності тих
чи інших форм попередження антисуспільних явищ1. Як бачимо,
В. В. Орєхов пише про дві підстави: об’єктивну і суб’єктивну. Але
докладно аналізуючи першу, у той же час наводить лише поверхневу характеристику другої.
Викладене дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, різні науковці неоднаково йменували фактори (обставини) соціальної обумовленості. П. С. Дагель і М. Й. Коржанський
Орехов В. В. Социология в науке уголовного права: учеб. пособ. Л.: Изд-во
ЛГУ, 1985. С. 12, 13.
1
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писали, власне, про «фактори», В. М. Кудрявцев називав їх критеріями або факторами, М. І. Панченко – властивостями або ознаками,
О. Ф. Шишов – умовами, В. Д. Філімонов – обставинами або факторами, П. С. Тоболкін – умовами або факторами, О. І. Коробєєв –
умовами, факторами або підставами, В. В. Орєхов – підставами. Із
В. Д. Філімоновим був згоден В. М. Коган, який ще зазначав «ознаки».
Таким чином, до середини 80-х рр. ХХ ст. ще не було вироблено єдиної термінології для позначення обставин, які належить ураховувати в
процесі вирішення питання про доцільність установлення кримінально-правової заборони певного виду суспільно небезпечної людської
поведінки.
По-друге, в кожного дослідника різною є кількість цих факторів для констатації соціальної обумовленості кримінально-правової норми. Так, О. Ф. Шишов обмежувався 2-ма, В. Д. Філімонов –
3-ма, М. І. Панченко та М. Й. Коржанський уже нараховували по 7,
В. М. Коган і В. В. Орєхов – по 8, П. С. Дагель – 10, В. М. Кудрявцев
– 12, О. І. Коробєєв зазначав, що в літературі їх нараховується 13. Це
свідчить, що до середини 80-х рр. система необхідної й достатньої
кількості факторів ще не була вироблена. Однак варто відзначити, що
тенденції до її побудови намітилися: порівняно із 70-ми роками було
виявлено істотну кількість нових факторів.
По-третє, деякі криміналісти виділяли обставини вищого рівня
ієрархії, що утворюються групами факторів. На думку В. Д. Філімонова й В. М. Кудрявцева, це підстави; П. С. Дагель прямо не називав
терміни, якими позначаються ці обставини, хоча також вирізняв їх.
Проте вважаємо, що в цьому плані у вирішенні проблеми соціальної
зумовленості кримінально-правової заборони на початку 80-х рр. відбувався все ж таки певний застій, оскільки жоден з науковців не тільки не розвинув, а навіть не поділив сформульовану наприкінці 70-х
рр. прогресивну ідею стосовно необхідності розмежування принципів
і підстав криміналізації1.
1.2.3. Аналіз досвіду другої половини 1980-х рр.
П. Ф. Грішанін у роботі «Уголовно-правовая борьба с преступностью как направление современной уголовной политики» (1989 р.)
писав, що встановлення заборон на вчинення злочинів, підкріплене
1
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загрозою покарання – один із основних методів кримінального права1.
Дослідник зазначав, що соціальна обумовленість кримінальної політики передбачає відповідність змісту політики об’єктивним потребам
суспільства у справі ефективної боротьби зі злочинністю із найменшими витратами та наслідками2. При цьому факторів, за допомогою
яких визначається ця «відповідність» вчений не навів.
А. В. Кузнєцов у науковій статті «Советская уголовная политика:
понятие, принципы и основные направления» (1986 р.) зазначав, що
в основі процесу правотворчості знаходяться об’єктивні, перш за все,
економічні, фактори, зокрема потреби суспільного розвитку, інші соціальні фактори: ідеологічні, культурні та ін. На підставі цих факторів
формулюється воля, виникає правова ідея (юридичний мотив). Реалізація цієї ідеї законодавчими органами і означає створення кримінально-правової норми чи системи норм. Чітке врахування економічних та
інших соціальних факторів, на яких ґрунтується правотворчість, дає
змогу правильно вирішити проблему диференціації відповідальності,
виробити підстави (критерії) криміналізації суспільно небезпечних
діянь3. Нажаль зазначених підстав (критеріїв) правознавець не вказав,
так само як і не навів розгорнутої системи груп факторів, обмежившись лише вказівкою на те, що це економічні, ідеологічні, соціальні
та ін. Крім того, жодного конкретного фактору А. В. Кузнєцов взагалі не зазначив. Проте думка, що підстави (критерії) криміналізації
утворюються групами відповідних факторів є на наш погляд вельми
доцільною та логічно обґрунтованою.
П. Є. Кондратов у науковій статті «О пределах уголовно-правового регулирования общественных отношений» (1989 р.) виділяв
такі завдання, що слід вирішити в процесі створення нових кримінально-правових норм. По-перше, на його думку, треба виявити в
суспільних відносинах деформації, що потребують спеціального реГришанин П. Ф. Уголовно-правовая борьба с преступностью как направление современной уголовной политики: учеб. пособ. М.: Акад. МВД СССР, 1989.
С. 6.
2
Там само. С. 9.
3
Кузнецов А. В. Советская уголовная политика: понятие, принципы и основные направления. Направления уголовной политики в борьбе с преступностью:
межвуз. сб. научн. тр. / редкол.: Ю. А. Воронин (отв. ред.) и др. Свердловск: Издво Свердлов. юрид. ин-та, 1986. С. 7.
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гулювання з боку держави. Для цього необхідно: а) визначити, які
суспільні відносини здатні більшою мірою піддаватися порушенням,
пов’язаним із спричиненням шкоди суспільним чи індивідуальним
інтересам, ідентифікувати ці порушення та визначити їхні межі;
б) встановити певну ієрархію відхилень в розвитку суспільних відносин залежно від їх значущості та ступеня пошкодженості порушеннями, поширеності, тривалості масового існування порушень,
інших обставин1. По-друге, на думку дослідника, слід констатувати
наявність необхідності в тих чи інших правових приписах, що виникає у випадку, коли: а) порушення, що виникли у суспільних відносинах, набули значного поширення та проникли в найважливіші сфери;
б) коли інші заходи, що впливають на причини та умови формування
суспільно небезпечної поведінки (економічні, соціальні, ідеологічні,
організаційні тощо) виявилися безсилими; в) коли в середині правової системи кримінально-правовому регулюванню немає розумних
альтернатив; г) слід ураховувати вплив кримінального права не лише
на ті суспільні відносини, в яких відбуваються порушення, а й на ті
позитивні (а частіше – негативні) наслідки регулювання, що знаходяться поза межами цих відносин; д) суттєво значущим може виявитися й те, що з уведенням деяких правових норм в суспільстві стає
можливим загострення соціальної напруги в сфері тих чи інших відносин2. Далі П. Є. Кондратов зазначає, що така загроза стає найбільш
реальною, коли виражені в нормах приписи недостатньо формально
визначені та стосуються діянь, що набули значного поширення та
значного суспільного резонансу. З цього приводу слід зазначити, що,
по-перше, питання визначеності правових приписів стосується проблеми законодавчої техніки, а не того, чи є потреба у законодавчій
новелі чи ні. По-друге, приклади, які наводить автор (коли боротьба із
пияцтвом, алкоголізмом та нетрудовими доходами здійснювалася на
підставі анонімних заяв про відповідні випадки, тотальних перевірок
громадян, у тому числі і за місцем проживання),3 – свідчать про інше,
Кондратов П. Е. О пределах уголовно-правового регулирования общественных отношений. Проблемы уголовной политики: советский и зарубежный
опыт: сб. научн. ст. / под ред. А. В. Усса. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та,
1989. С. 21, 22.
2
Там само. С. 25–29.
3
Там само. С. 31.
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а саме – за допомогою яких засобів може бути виявлений відповідний злочин, і чи не суперечать ці засоби нормам суспільної моралі.
По-третє, правознавець не пояснив, як його думка співвідноситься
з висловленою раніше, стосовно того, що необхідність у правових
приписах виникає лише коли порушення, що виникли у суспільних
відносинах, набули значного поширення1. Згодом науковець зазначає,
що межі можливостей кримінально-правового регулювання визначаються не лише об’єктивними, а й суб’єктивними факторами. Звідси
випливає, що всі перелічені вище обставини він вважає об’єктивними
факторами, яких, як було показано, нараховується вісім. Проте надалі
вчений згадує лише правосвідомість населення. Інших суб’єктивних
факторів в подальшому тексті не наводиться. Незважаючи на відзначені прорахунки, позитивним є висновок П. Є. Кондратова стосовно
того, що прагнення розширити сферу кримінально-правового регулювання всупереч реальним можливостям може призвести на практиці
до падіння престижу кримінального закону внаслідок його незастосування, як, доречі, і до обмеження прав і свобод громадян в результаті
його необгрунтованого застосування2.
М. О. Бєляєв у монографії «Уголовно-правовая политика и пути ее
реализации» (1986 р.) виділяв поняття критеріїв (принципів), а також
причин криміналізації.
Критерії (принципи) криміналізації – це основоположні ідеї на
рівні суспільної ідеології, керуючись якими законодавець визначає
коло людських вчинків, що належать в конкретних історичних умовах до злочинів3. Критеріями криміналізації, на його думку, є: оцінка
поведінки як суспільно небезпечної (1); визнання поведінки такою,
що суперечить моралі і засуджується більшістю громадян (2); констатація факту, що боротьба з такою поведінкою можлива лише шляхом
кримінального покарання й використання інших заходів примусу та
переконання для цього недостатньо (3); встановлення тієї обставиКондратов П. Е. О пределах уголовно-правового регулирования общественных отношений. Проблемы уголовной политики: советский и зарубежный
опыт: сб. научн. ст. / под ред. А. В. Усса. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та,
1989. С. 25.
2
Там само. С. 31.
3
Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации: монография. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 71, 72.
1
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ни, що покарання за своїми об’єктивними якостями здатне забезпечити досягнення цілей, поставлених перед ним державою (4)1. Далі
правник пише про причини криміналізації, якими виступають: підвищення суспільної небезпеки певних діянь (1); необхідність усунення
прогалин законодавства (2); поява нових суспільних відносин, що потребують охорони нормами кримінального права (3)2.
В. М. Кудрявцев у монографії «Закон, поступок, ответственность»
(1986 р.) зазначав, що підстави правової регламентації складаються
з трьох груп факторів, що характеризують відповідно необхідність в
такій регламентації, її допустимість та реальність3. Необхідність, на
думку правознавця, наявна, якщо відповідний вид поведінки є суспільно шкідливим (1), достатньо поширеним (або має тенденцію до
поширення) (2), і якщо при цьому неможливо забезпечити викорінення цього виду поведінки іншими засобами (3). Допустимість заборони має бути оцінена з політичної, моральної та правової точок зору.
Практична можливість (раніше зазначалося «реальність»4 – О. П.)
рішення про встановлення заборони визначається на підставі оцінки:
а) технічної (логіко-юридичної) можливості конструювання правової
норми і достатньо повного повідомлення про неї всіх громадян і службових осіб; б) можливостей виявлення, реєстрації правопорушення і
розшуку правопорушників, ефективного розслідування справ і їх розгляду; в) можливостей виправлення і перевиховання правопорушників; г) можливостей здійснення інших заходів організаційного характеру (наявності системи юридичних установ, підготовлених кадрів і
т. ін.)5. Таким чином, правник розкрив всі групи факторів, названі в
монографії. Проте далі зазначено, що слід визначити загальну доцільність заборони з урахуванням низки обставин. Коло таких обставин,
пише В. М. Кудрявцев, є достатньо широким, і вони не однакові для
різних видів поведінки. У найзагальнішому вигляді, зазначає дослідник, до них належать наступні: а) можливі побічні наслідки заборони,
Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации: монография. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 80.
2
Там само. С. 81.
3
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность: монография. М.: Наука,
1986. С. 106.
4
Там само.
5
Там само. С. 106–110.
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б) економічна «ціна» всієї системи заходів, що пов’язані із забороною
діяння, включаючи витрати на розслідування і судовий розгляд справ;
в) подальші перспективи боротьби з даним діянням як у соціальному,
так і в правовому аспекті (тривалість дії нового закону в часі, потреба у зміні низки раніше прийнятих правових актів, прогноз можливої
кількості засуджених тощо); г) очікувана соціально-психологічна реакція громадян, службових осіб, а також юридичного персоналу у разі
законодавчої заборони відповідного діяння1. Слід також відзначити,
що при формулюванні висновків В. М. Кудрявцев використовує вже
термін «критерії», а не «фактори»2.
Оригінальний шлях розв’язання наукової проблеми запропонував
Н. Б. Алієв у роботі «Теоретические основы советского уголовного
правотворчества» (1986 р.). Визнаючи позитивною ідею Г. А. Злобіна
щодо необхідності виділення підстав криміналізації та криміналізаційних приводів, він вважав, що ці два поняття самі собою не вичерпують усіх соціально значущих і індивідуально важливих факторів, що
відображають потребу вдосконалення кримінального законодавства
та ступінь нагальності, невідкладності такої потреби. Тому правознавець запропонував поняття ситуацій, що породжують закон, або проблемних правотворчих ситуацій в царині вдосконалення кримінального закону3. Далі криміналіст зазначає, що зміни в законодавстві
відбуваються під впливом різноманітних об’єктивних і суб’єктивних
обставин (факторів), що можуть відноситися як до самої кримінально правової норми, так і виступати зовнішніми щодо неї4. До зазначених факторів, які, на думку правника, утворюють зміст проблемних
правотворчих ситуацій, належать: певний рівень суспільної правосвідомості – усвідомлення потреби у встановленні кримінальної відповідальності за певні види поведінки (1); виникнення відповідних
уявлень про шляхи і засоби здійснення законодавчих змін (2); дійсне
збільшення поширеності та соціальної небезпеки відповідного виду
поведінки (3); наявність можливостей (ресурсів) для забезпечення
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность: монография. М.: Наука,
1986. С. 110, 111.
2
Там само. С. 111.
3
Алиев Н. Б. Теоретические основы советского уголовного правотворчества:
монография. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1986. С. 91.
4
Там само. С. 96.
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ефективної дії нової кримінально-правової норми (4); ініціатива і наполегливість окремих суб’єктів правотворчого процесу – індивідів чи
соціальних груп (5); науково-методична забезпеченість бажаних змін
у кримінальному законодавстві, включаючи сформульовані пропозиції щодо законодавчих новел, тощо (6)1. Таким чином, Н. Б. Алієвим
було виділено поняття вищого рівня ієрархії «проблемна правотворча
ситуація», що складається з певної сукупності факторів, які утворюють його зміст. Порівняно з П. С. Дагелем та іншими фахівцями в
галузі кримінального права, які визначали поняття, спираючись на
попередньо встановлені групи факторів, Н. Б. Алієв, навпаки, виділив
поняття «проблемна правотворча ситуація» а вже потім розкрив його
зміст за допомогою окремих факторів, тобто пішов зворотнім шляхом
пізнання – «від загального до конкретного». Цей правознавець писав і
про принципи кримінальної правотворчості. На його думку, зазначене
поняття ширше за принципи криміналізації2. За сферою дії Н. Б. Алієв виділив організаційно-структурні та соціально-наукові принципи.
До перших належать принципи законності (1), регулятивності правозастосовчої діяльності (2) і соціальної підтримки (забезпеченості) (3),
а до других – принципи істинності правотворчості (4), оптимальності
(5), доцільності (6), обумовленості (7), мінімізації негативних наслідків (8), підпорядкованості вищим соціальним інтересам (9)3.
О. І. Коробєєв у науковій статті «Социально-экономические и социально-психологические основания криминализации» (1986 р.) зазначив, що в процесі вдосконалення складного механізму управління
боротьбою зі злочинністю особливе значення має врахування об’єктивних і суб’єктивних факторів, які в сукупності утворюють підстави встановлення кримінально-правової заборони4. Будучи обмеженим предметом дослідження правознавець зосередився на розгляді
соціально-економічних і соціально-психологічних факторів. Більш
Алиев Н. Б. Теоретические основы советского уголовного правотворчества:
монография. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1986. С. 97.
2
Там само. С. 65.
3
Там само. С. 65–67.
4
Коробеев А. И. Социально-экономические и социально-психологические
основания криминализации. Совершенствование правовых мер борьбы с преступностью: межвуз. сб. / отв. ред. Р. И. Михеев. Владивосток: Изд-во ДВГУ,
1986. С. 17.
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розгорнуто позиція науковця викладена в монографії «Советская
уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации» (1987 р.). Тут О. І. Коробєєв зазначив, що підстави кримінально-правової заборони – це ті правостворюючі фактори, які обумовлюють припустимість, можливість і доцільність визнання суспільно
небезпечного діяння злочинним і кримінально-караним1. На підставі
аналізу наукової літератури, наявної на той час, правникові вдалося
нарахувати величезну кількість відповідних факторів. Для їх переліку
правознавцеві довелося використати майже всі літери алфавіту – від
а) до щ)2. У той час як у статті 1983 р. їх зазначалося лише тринадцять3. Зокрема, він зазначає, що оскільки в основі процесу криміналізації лежить багатофакторна залежність, то перелік відповідних
підстав не може бути зведений до однієї (або декількох), а, навпаки,
– продовжений. При цьому О. І. Коробєєв погоджується з думкою
Г. А. Злобіна стосовно того, що у більшості випадків формулювати
конкретні принципи криміналізації тепер уже не доводиться: багато з
них вже описано й сформульовано. Головне завдання полягає у тому,
аби побудувати раціональну і достатню систему (курсив мій – О. П.)
принципів криміналізації і, наскільки це можливо, більш розгорнуто
визначити зміст кожного принципу (фактору)4. Вирішуючи цю проблему, правник зазначає, що всі фактори, які виступають підставами
кримінально-правової заборони, можна об’єднати в три відносно самостійні групи: юридико-кримінологічні, соціально-економічні й соціально-психологічні. Класифікаційним критерієм тут виступає зміст
факторів, їх внутрішня природа, співвідношення їх з різними сферами
життя суспільства5. Першу групу утворюють: ступінь суспільної небезпечності діянь (1); відносна поширеність діянь та їхня типовість
(2); динаміка діянь з урахуванням причин і умов, що їх породжують
(3); можливість впливу на ці діяння кримінально-правовими засобами
за відсутністю можливості успішної боротьби менш репресивними
заходами (4); можливості системи кримінальної юстиції (5). СоціКоробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации: монография. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1987. С. 64.
2
Там само. С. 66.
3
Коробеев А. И. Уголовная политика … . С. 7.
4
Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика … . С. 67.
5
Там само. С. 69.
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ально-економічними підставами, на думку науковця, є: заподіювана
діяннями матеріальна і моральна шкода (6); відсутність можливих
побічних наслідків кримінально-правової заборони (7); наявність матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони
(8). І, нарешті, до третьої групи (соціально-психологічних підстав)
належать: певний рівень суспільної правосвідомості та психології (9)
та історичні традиції (10). Вся система факторів, зазначає науковець,
знаходиться у складній ієрархічній залежності, деякі з них суперечливо впливають на процес законотворчості. Лише сумарна оцінка всіх
підстав криміналізації у їх взаємозв’язку, взаємодії і взаємопроникненні дає можливість у кінцевому рахунку прийняти вірне рішення
про встановлення кримінально-правової заборони1. Таким чином,
О. І. Коробєєв писав про «фактори», які виступають «підставами»
кримінально-правової заборони і об’єднував ці фактори (підстави) в
три відносно самостійні групи.
Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що у вирішенні проблеми соціальної зумовленості кримінально-правової заборони у другій
половині 80-х рр. відбувся суттєвий прогрес. Зокрема, як вже було
зазначено, Н. Б. Алієвим була здійснена спроба вирішити наукову
проблему шляхом уведення поняття проблемної правотворчої ситуації та окремого виділення принципів кримінальної правотворчості.
М. О. Бєляєв підтримав ідею Г. А. Злобіна та С. Г. Келіної стосовно
необхідності окремого виділення криміналізаційних приводів, які називав причинами. Достатньо вагомими є й інші показники розробки
проблеми2.
Викладене дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, різні науковці, як і раніше, виділяли окремі обставини,
що необхідно враховувати при встановленні кримінально-правової заборони. Ці обставини іменувалися ними по-різному. П. Є. Кондратов
писав про фактори, М. О. Беляєв називав їх критеріями або факторами, Н. Б. Алієв – обставинами або факторами. А. В. Кузнєцов писав
про підстави (критерії) криміналізації, що утворюються групами факКоробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации: монография. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1987. С. 69.
2
Пащенко О. О. Вирішення проблем соціальної обумовленості законодавства про кримінальну відповідальність у радянській науці другої половини
80-х р.р. ХХ ст. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2011. Вип. 22. С. 54–65.
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торів. На думку О. І. Коробєєва, «фактори» виступають «підставами»
кримінально-правової заборони, В. М. Кудрявцев зазначив, що підстави правової регламентації складаються з груп факторів.
По-друге, в кожного автора різною є кількість цих факторів для
констатації соціальної обумовленості кримінально-правової норми.
А. В. Кузнєцов переліку факторів не навів, М. О. Бєляєв обмежувався
чотирма, Н. Б. Алієв – нараховував шість, П. Є. Кондратов – дев’ять,
В. М. Кудрявцев та О. І. Коробєєв – по десять.
По-третє, А. В. Кузнєцов та В. М. Кудрявцев виділяли обставини
вищого рівня ієрархії, які утворюються групами факторів. На думку
першого, це – підстави (критерії) криміналізації, другого – підстави.
Н. Б. Алієв, навпаки, ввів у науковий обіг поняття правотворчої ситуації, зміст якої розкривав через відповідні фактори. Окрім цього, лише
М. О. Бєляєв писав окремо про причини криміналізації.
Таким чином, у другій половині 80-х рр. не було ще єдиного методологічного підходу до вирішення зазначеної проблеми: правники
писали про різні фактори та неоднаково іменували їх. Більш того,
деякі науковці в одних і тих же роботах використовували різну термінологію. Як позитивне надбання слід відзначити виділення понять
вищого рівня ієрархії, а також систематизацію зазначених факторів.
Також було зроблено обґрунтований висновок, що у більшості випадків формулювати конкретні принципи криміналізації тепер не доводиться: багато з них вже описано й сформульовано. Головне завдання
вбачалося у тому, аби побудувати раціональну і достатню систему
принципів криміналізації і, наскільки це можливо, більш розгорнуто
визначити зміст кожного принципу (фактору)1.
Слід зазначити, що науковці, які досліджували проблему соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність у 70–80-х
рр., свої погляди принципово не змінили і в роботах 90-х рр., практично ігноруючи значну кількість публікацій, що з’явилися протягом
цього часу. Так, П. А. Фефелов лише поміняв місцями критерії криміналізації, Н. Ф. Кузнєцова – уточнила обставини, що характеризують
суб’єктивну підставу криміналізації, проте навіть термін «підстави»
не використовувала. М. Й. Коржанський не лише жодним чином не
Пащенко О. О. Вирішення проблем соціальної обумовленості законодавства про кримінальну відповідальність у радянській науці другої половини
80-х р.р. ХХ ст. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2011. Вип. 22. С. 65, 66.
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вдосконалив своєї позиції, а й повторив усі наявні у ній непослідовності. М. О. Бєляєв, по-перше, обставини, що слід враховувати підчас
прийняття рішення про встановлення кримінально-правової заборони
називав лише критеріями, а не критеріями або принципами, як раніше; по-друге, про причини криміналізації взагалі не згадав. С. Г. Келіна, на відміну від роботи 1978 р., вже не розмежовувала принципи і
підстави криміналізації. До позитивних надбань слід віднести те, що:
1) М. О. Бєляєв, вдосконалив визначення критеріїв криміналізації та
розширив їхню систему, 2) О. І. Коробєєв, хоча свій погляд стосовно
відповідних підстав і факторів не переосмислив, проте навів багато
додаткових положень стосовно проблеми соціальної обумовленості,
3) В. М. Кудрявцев також розглянув нові аспекти наукової проблеми,
до аналізу яких раніше не вдавався1.
Побудувати раціональну й логічно достатню систему принципів
криміналізації не вдалося й ученим, які вперше звернулися до аналізу наукової проблеми поза межами України у 1990–1991 рр. Більше
того, ніхто з них не виділяв понять більш високого рівня ієрархії, що
утворюються групами факторів, як це в 70–80-х рр. робили Н. Б. Алієв, А. В. Кузнєцов, П. С. Дагель, В. М. Кудрявцев, В. Д. Філімонов.
Крім того, науковці, які звернулись у своїх пошуках до розглядуваної
проблеми у 1990–1991 рр. (поза межами України), не те щоб не розвинули, але навіть не поділили прогресивну ідею стосовно необхідності
окремого виділення принципів і підстав криміналізації, що, як уже
відзначалося, було якісним проривом у вирішенні наукової проблеми. Позитивним у їх наукових працях було звернення до загальних
питань проблеми соціальної зумовленості кримінального закону, а також спроби надати перелік відповідних обставин2.

Докладніше див.: Пащенко О. О. Еволюція поглядів вітчизняних науковців
стосовно проблеми соціальної обумовленості законодавства про кримінальну відповідальність впродовж 1970–1995 р.р. Питання боротьби зі злочинністю. Харків.
2012. Вип. 23. С. 94–99.
2
Докладніше див.: Пащенко О. О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза
межами України перед розпадом СРСР (1990–1991 рр.). Проблеми законності.
Харків. 2012. Вип. 120. С. 176 –182.
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1.3. Підходи до вирішення проблеми соціальної
обумовленості закону України про кримінальну
відповідальність у 1991–1999 рр.
1.3.1. Аналіз досвіду першої половини 1990-х рр.
Почнемо з вивчення наукового доробку правників, які здійснювали спроби вирішення проблеми соціальної обумовленості на теренах
України в першій половині 1990-х рр. (і які водночас раніше, у 1970–
1980-х рр., до її розгляду не зверталися). Представник цієї групи вчених В. К. Матвійчук у науковій публікації «Проблема криминализации
– ключевой вопрос уголовно-правовой охраны окружающей среды»
(1990 р.) приділив увагу лише загальним факторам, що визначають
необхідність криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері охорони навколишнього середовища. При цьому правознавець спеціально вказав, що завданням його публікації не є висвітлення всіх питань,
що визначають необхідність криміналізації у відповідній сфері. Тож
найбільш загальними факторами, на думку науковця, є: 1) природньо-історичні протиріччя між виробничими можливостями біосфери
і зростанням суспільних потреб, 2) деградаційні зміни навколишнього середовища, які призводять до порушення природних зв’язків та
відносин, що склалися історично, і реально загрожують рівновазі
екологічних систем, 3) соціально-екологічні та правові погляди, ідеї,
які, ставши органічною частиною сучасної культури, чинять істотний
вплив на всі сторони життєдіяльності людини і суспільства, 4) вимоги як внутрішньої так і зовнішньої політики1. Такий підхід видається
вельми цікавим, проте, будучи обмеженим предметом дослідження,
зосередивши увагу лише на загальних факторах криміналізації у сфері охорони навколишнього середовища, В. К. Матвійчук, на жаль, не
навів системи факторів, які слід враховувати під час прийняття рішення щодо криміналізації суспільно-небезпечного діяння взагалі, не
звернувся у зазначеній публікації до проблеми підстав криміналізації
та криміналізаційних приводів.
Матвейчук В. К. Проблема криминализации – ключевой вопрос уголовно-правовой охраны окружающей среды. Материалы ІV Советско-западногерманского симпозиума по криминологии, уголовному праву и процессу (Киев,
8–10 окт. 1987 г.) / отв. ред.: А. Я. Светлов, Г. И. Чангули. Киев: Наук. думка, 1990.
С. 143.
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С. Б. Гавриш та П. А. Кравченко в науковій праці «Некоторые вопросы системы экологических преступлений в УК Украинской ССР»
(1991 р.) зазначили, що під час криміналізації діянь у сфері охорони
природи необхідно враховувати перш за все ті ознаки, що характеризують екологічну цінність предметів природи. Слід, на їхню думку, також враховувати властивості елементів природи до постійного відтворення умов життєдіяльності живих організмів, створенню
сприятливого режиму фізичного і духовного життя людини. Важливо
мати на увазі – зазначають дослідники – що природні об’єкти існують
лише завдяки наявності певних біогеоценозних зв’язків у виді екосистем, де загибель одного компоненту може призвести до знищення
інших і зруйнуванню всієї системи. Другий критерій криміналізації,
на думку С. Б. Гавриша та П. А. Кравченка – це характер і розмір шкоди, що спричинюється чи може настати при вчиненні екологічного
правопорушення як самій природі, так і людині. Така шкода повинна
бути більш тяжкою, ніж в адміністративних деліктах, складновідновлюваною, чи такою, що усунути неможливо. В решті решт, вказують
правознавці, необхідно виходити із оцінки загальної ситуації боротьби з екологічними посяганнями, соціально-демографічних і інших
факторів. Вирішальне значення має висновок щодо неможливості
попередити чи усунути екологічний збиток іншими заходами. При
вирішенні питання про криміналізацію екологічних правопорушень,
зазначають науковці, враховується їх відносна поширеність, видова
суспільна небезпечність, однорідний характер вчинюваних діянь, а в
низці випадків – і небезпечність способів заподіяння шкоди1. Зазначене дозволяє стверджувати, що С. Б. Гавриш та П. А. Кравченко виділяли наступні обставини, що слід враховувати при криміналізації
діянь в сфері охорони природи: 1) ознаки, що характеризують екологічну цінність предметів природи; 2) здатність елементів природи
до постійного відтворення умов життєдіяльності; 3) ту властивість,
що природні об’єкти існують лише завдяки наявності певних біогеоценозних зв’язків у виді екосистем, де загибель одного компоненту може призвести до знищення інших і зруйнуванню всієї системи;
Гавриш С. Б., Кравченко П. А. Некоторые вопросы системы экологических
преступлений в УК Украинской ССР. Новое политико-правовое мышление и реализация правовой реформы: сб. науч. тр. / редкол.: В. Я. Таций (отв. ред.) и др.
Киев: УМК ВО, 1991. С. 121.
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4) характер і розмір реальної чи можливої шкоди, яка має бути складно
відновлювальною чи такою, що усунути неможливо. Також, на думку правознавців, необхідно виходити із 5) оцінки загальної ситуації
боротьби з екологічними посяганнями, 6) соціально-демографічних і
інших факторів, вирішальне значення серед яких має неможливість
попередити чи усунути екологічний збиток іншими заходами (7). Наступними серед наведених факторів є відносна поширеність (8), видова суспільна небезпечність (9), однорідний характер вчинюваних
діянь (10), а в низці випадків – і небезпечність способів заподіяння
шкоди (11). Аналізуючи позицію науковців, слід зазначити, що перші
чотири обставини характеризують дев’яту (суспільну небезпечність).
Остання як раз і визначається, в першу чергу, цінністю (значущістю)
того блага, що є предметом суспільного відношення, на яке здійснюється посягання, а також характером заподіюваної або можливої шкоди. Крім того, позначаючи обставини, що слід враховувати при криміналізації, правники одночасно використовують терміни «ознаки»,
«властивості» «критерій», «фактори». Це дає змогу зробити висновок про те, що вони розглядають зазначені поняття як синоніми. Крім
того, з наведеного випливає: поняття вищого рівня ієрархії, що утворюється групами факторів, науковці не виділяли, а також не робили
перелік відповідних обставин вичерпним навіть стосовно предмету
свого дослідження.
В іншій роботі («Криминализация экологических деликтов: оптимальная модель») (1992 р.) С. Б. Гавриш відзначив, що підставою
правової регламентації є два моменти: потреба суспільства (соціальна необхідність) у пріоритеті охорони відповідних цінностей (1)
і доцільність (соціальна обумовленість) їх правового захисту (2)1.
Криміналізація екологічних деліктів, на думку вченого, пов’язана з
наявністю певних підстав, обумовлених екологізацією соціальної
дійсності і поширенням екологічної кризи, яка супроводжується непередбачуваними негативними наслідками, що викликані в значній
частині недотриманням або прямим порушенням забезпечувальних
правових норм. Такими підставами є: посилення неправомірного антропогенного руйнування природного середовища, невідновлювальГавриш С. Б. Криминализация экологических деликтов: оптимальная
модель. Проблемы государства и права Украины: темат. сб. науч. тр. / отв. ред.
В. Я. Таций. Киев: УМК ВО, 1992. С. 98.
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ність і специфіка екологічної шкоди (людині й екосистемам), а також
нездатність або неефективність інших соціальних інститутів забезпечити належну охорону природи (3). Разом з тим, зауважує науковець,
встановлення кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення повинно ґрунтуватися на певній реальній і стабільній в даний
час величині, що є своєрідним покажчиком, лише за наявністю якого
можливо ставити питання про можливість визнання діяння злочином. Його умовно можна назвати індексом криміналізації (декриміналізації). Це, вказує правознавець – об’єктивно існуючий привід до
зміни правового статусу діяння, наявність якого свідчить про момент
його переростання у злочин. Стосовно злочинів проти довкілля такий
індекс включає у себе, по-перше, неможливість викорінення антисуспільних екологічних проявів іншими правовим засобами, і, по-друге,
настання чи небезпека настання екологічної шкоди (власне природному середовищу, людині чи її майбутнім поколінням). Звідси, на думку
С. Б. Гавриша, виплива, що екологічні кримінально-правові заборони
слід розглядати як субсидіарні, за яких застосування кримінального
покарання повинно бути, якби останнім засобом боротьби з такого
роду діяннями1. Аналізуючи наведені судження, слід зауважити, що у
них наявне протиріччя: спочатку наведено лише дві підстави криміналізації (соціальна необхідність і доцільність), а потім зазначено, що
такими підставами є посилення неправомірного антропогенного руйнування природного середовища (1), невідновлювальність і специфіка екологічної шкоди (людині й екосистемам) (2), а також нездатність
або неефективність інших соціальних інститутів забезпечити належну охорону природи (3). Проте очевидно, що «такі підстави» (наведені
потім) характеризують саме соціальну необхідність прийняття закону,
а те що зазначено згодом (умовно названо «індекс» криміналізації) –
доцільність правового захисту (4). Тому, незважаючи на допущену неточність, слід відзначити, що у роботі 1992 р. С. Б. Гавриш все ж таки
виділяв поняття вищого рівня ієрархії – «підстави», які складаються з
певної кількості інших обставин (вочевидь, «факторів», хоча правознавець і тут використовував той самий термін «підстави»). Це слід відзначити у якості позитивного внеску науковця у вирішення проблеми
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В той же час, суперечливим вбачається також визначення криміналізаційного приводу за допомогою поняття «індекс криміналізації».
Криміналізаційний привід не може визначатися через неможливість
викорінення антисуспільних екологічних проявів іншими правовими
засобами, і через настання чи небезпеку настання екологічної шкоди, як це робить С. Б. Гавриш. Як було показано, зазначені науковцем
фактори характеризують другу підставу криміналізації (доцільність),
що наведена на початку аналізованої наукової статті. А під криміналізаційним приводом доречно розуміти певні одиничні (можливо навіть
випадкові) події, що «приводять механізм криміналізації в рух».
В. І. Борисов у своїй докторській дисертації «Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве
Украины» (1992 р.) відзначив, що в останні два десятиріччя (70-ті
– 90-ті рр.) фахівцями з теорії права і кримінального права здійснюються вагомі дослідження з приводу соціальної обумовленості норм
права1. Тому правознавець вважає необхідним під цим кутом зору
здійснити аналіз норм КК щодо охорони безпеки виробництва. Соціальна обумовленість таких норм, на думку вченого, визначається різними за своєю значущістю соціальними, економічними, політичними,
психологічними та іншими факторами, встановлення і розкриття яких
дозволяє пояснити необхідність кримінально-правової заборони посягань на безпеку виробництва. Незважаючи на єдність поглядів щодо
важливості розробки проблеми соціальної обумовленості кримінального закону, вона, як зауважує правознавець, далеко ще не вирішена і
залишається дискусійною. Вимога формального врахування саме всіх
вже відомих факторів, і тих, що можуть бути визначені в перспективі, на його думку, навряд чи є стандартно-прийнятним щодо кожного
масовидного суспільно небезпечного явища. Виходячи з відмінності
у видах, характері явищ, що детермінують кримінально-правову заборону, фактори, якими обумовлюється існування чи прийняття відповідної кримінально-правової норми (групи норм), на думку В. І. Борисова, можуть бути неоднаковими як з точки зору їхньої кількості,
так і змісту кожного з них. Відзначаючи різноманіття думок щодо тер-

Гавриш С. Б. Криминализация экологических деликтов: оптимальная
модель. Проблемы государства и права Украины: темат. сб. науч. тр. / отв. ред.
В. Я. Таций. Киев: УМК ВО, 1992. С. 99, 100.
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мінологічного позначення факторів соціальної обумовленості кримінально-правових норм, а також щодо їхньої кількості, правознавець
робить висновок, що в такому разі визначення відповідних факторів
слід пов’язувати з предметом дослідження. Окремі фактори, можливість дослідження яких стосовно явища є теоретично допустимою, на
думку науковця, можуть лише незначною мірою або найзагальнішим
чином характеризувати кримінально-правову заборону. Практичне
використання їх для пояснення конкретної норми КК (прийняття, збереження, відмови), наврядчи доцільно1.
Виходячи з предмета свого дослідження В. І. Борисов вважає за
можливе виділити й проаналізувати найбільш значущі фактори, гетерогенна сукупність яких є достатньою для пояснення існування і
вдосконалення кримінально-правових норм, що охороняють саме
безпеку виробництва2. Усі фактори, що обумовлюють необхідність
кримінально-правової охорони безпеки виробництва науковець об’єднує у чотири відносно самостійні групи: 1) соціально-економічні й
технічні (що відображають залежність правового впорядкування відносин безпеки виробництва від матеріальних умов існування суспільства, рівня його наукового і технічного розвитку); 2) нормативні (що
ілюструють обумовленість кримінально-правової охорони відносин
безпеки виробництва нормами Конституції та інших галузей права);
3) кримінологічні (що визначають суспільну небезпечність порушень
правил безпеки виробництва, їх поширеність, розмір матеріальної і
моральної шкоди, яка заподіюється суспільству); 4) історичні (що визначають тенденції розвитку кримінального законодавства України за
порушення правил охорони праці і за посягання на громадську безпеку в сфері виробництва)3. Таким чином, вперше в історії української
кримінально-правової науки дослідженню соціальної обумовленості
було приділено окремий розділ докторської дисертації, присвяченої
вирішенню проблем Особливої частини кримінального права.
Аналізуючи позицію В. І. Борисова слід зауважити, що він цілком
обґрунтовано зазначив, що в науці кримінального права існує єдність

поглядів щодо важливості розробки проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, і в той же час констатував, що вона далеко ще не вирішена і залишається дискусійною.
Позитивним є також висновок правознавця стосовно того, що фактори, якими обумовлюється існування чи прийняття відповідної кримінально-правової норми (групи норм) можуть бути неоднаковими як
з точки зору їхньої кількості, так і змісту кожного з них. Заслуговує
на увагу також пропозиція правознавця пов’язувати визначення відповідних факторів з предметом дослідження, а також систематизація
факторів у чотири відносно самостійні групи.
Окрім В. І. Борисова, питанням соціальної обумовленості у своїх дисертаціях приділили увагу: П. А. Воробей, С. О. Допілка,
М. І. Мельник, О. М. Опальченко, В. І. Осадчий, В. Ю. Шестаков та
інші дослідники.
Л. П. Брич у науковій статті «Про криміналізацію ухиляння від
виконання фінансових зобов’язань перед державою» (1994 р.) зазначає, що «у кримінально-правовій літературі вироблені загальновизнані критерії криміналізації (підстави кримінально-правової
заборони)»1. З цього приводу одразу слід зауважити, що нічого «загальновизнаного» не вироблено до теперішнього часу. Більш того,
вже неодноразово зверталася увага на те, що науковці по-різному
підходять до вирішення проблеми, використовуючи, навіть, різну
термінологію. Аналізуючи випадки ухиляння від виконання фінансових зобов’язань перед державою під кутом зору згаданих критеріїв,
дослідниця доходить висновку про наявність підстав для боротьби з
цими посяганнями кримінально-правовими засобами2. Відповідними критеріями, на думку правниці, є: 1) високий ступінь суспільної
небезпеки, 2) поширеність відповідних посягань, 3) неможливість
подолати їх за допомогою більш м’яких засобів (не кримінально-правових), 4) недоліки чинного кримінального законодавства в
цій частині3. На підставі наведеного у статті матеріалу Л. П. Брич
підводить підсумок: «Отже, соціально-політична актуальність бо-
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3
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ротьби з ухилянням від сплати податків та інших обов’язкових платежів, необхідність і можливість подолання цього явища кримінально-правовими засобами, недосконалість сучасного законодавства,
зумовлює потребу передбачити відповідальність за ухиляння від виконання фінансових зобов’язань перед державою у спеціальній нормі, яка найбільш повно охопить усі суспільно небезпечні прояви»1.
З викладеного виплива, що у висновку дослідниця звертає увагу на
обставини, про які в основній частині наукової статті не йшлося:
соціально-політична актуальність, необхідність і можливість подолання явища кримінально-правовими засобами (стосовно останньої
обставини раніше велася мова лише про неможливість подолання
явища за допомогою більш м’яких засобів, – а це не одне й те саме).
В той же час очевидно, що соціально-політична актуальність як раз
і визначається високим ступенем суспільної небезпеки, а також поширеністю відповідних посягань. Тобто наприкінці статті останні
два поняття узагальнено за допомогою першого, що безперечно є
позитивним моментом. Таким чином, Л. П. Брич виділила чотири
критерії криміналізації і два з них об’єднала за допомогою поняття
«соціально-політична актуальність».
Найбільший внесок у вирішення проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність серед українських вчених першої половини 1990-х рр. зробив, на нашу думку, В. К. Грищук.
У роботі «Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології» (1992 р.) правник зазначив, що соціальна зумовленість кримінально-правової норми – це наявність внутрішніх і
зовнішніх чинників (факторів), які створюють можливість і необхідність розробки і прийняття конкретної кримінально-правової норми2.
В наступній науковій праці «Проблеми кодифікації кримінального
законодавства України» (1993 р.) дослідник присвятив чимало уваги
підставам та критеріям меж криміналізації.
Підстави криміналізації, зазначає В. К. Грищук – це обставини,
які детермінують необхідність і доцільність криміналізації кожного
Брич Л. Про криміналізацію ухиляння від виконання фінансових зобов’язань перед державою. Проблеми державотворення в Україні: вісн. Львів. ун-ту.
Сер. Юридична. Львів. 1994. Вип. 31. С. 99.
2
Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми
історії і методології: монографія. Львів: Світ, 1992. С. 100.
1

50

Розділ 1. Методологічні засади та ґенеза дослідження проблеми соціальної
обумовленості в сучасній теорії кримінального права

конкретного діяння людини. Залежно від характеру, суті і походження підстави криміналізації правознавець поділяє на умовні дві групи:
об’єктивні й суб’єктивні. В свою чергу об’єктивні й суб’єктивні підстави можуть бути двох видів: а) зовнішні; б) внутрішні1. Об’єктивними зовнішніми підставами криміналізації можуть бути, наприклад,
міжнародно-правові угоди, міжнародно-правові традиції. Прикладом
суб’єктивної зовнішньої підстави криміналізації може послужити
думка міжнародної громадськості. Об’єктивними внутрішніми підставами криміналізації можна, зокрема, вважати такі: 1) суспільну небезпечність, критеріями оцінки якої є: а) очевидність шкоди, б) шкода
перевищує ту шкоду, яка можлива у зв’язку з забороною діяння, в)
поширеність діяння, г) динаміка діяння, д) фактори надзвичайного
характеру, які впливають на рівень суспільної небезпеки діяння (раптова зміна, загострення соціальної, економічної, політичної ситуації
внаслідок стихійного лиха, війни, неврожаю тощо); 2) відсутні інші
ефективні засоби боротьби (політичні, економічні, правові тощо); 3)
діяння є корисним для суспільства, має важливе значення для боротьби зі злочинністю і тому потребує легалізації на рівні кримінального закону як дозволене або заохочуване. Наявність останньої підстави пояснюється тим, що В. К. Грищук розуміє під криміналізацією
«стадію, етап, метод реалізації соціально обумовленої кримінальної
політики держави, складний, багатогранний науковий процес оцінки
суспільно значущих діянь, як корисних для суспільства (курсив мій
– О. П.) або суспільно небезпечних, що завершується прийняттям законодавцем норм кримінального закону, які забороняють, під загрозою кримінального покарання, або дозволяють, заохочують (курсив
мій – О. П.) конкретні типи таких діянь»2. Тому, на думку правознавця, «категорія «криміналізація» ширша за своїм змістом від категорії
«кримінально-правова заборона»3.
До числа найважливіших суб’єктивних підстав, зауважує правознавець, наприклад, належить: 1) суспільна думка, що ґрунтується на
правосвідомості, моральності суспільства; 2) пропозиції, висновки
науковців щодо можливості і доцільності криміналізації; 3) пропозиГрищук В. К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства України:
монографія. Львів: Львів. ун-т, 1993. С. 62.
2
Там само.
3
Там само. С. 61.
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ції органів кримінальної юстиції та інших державних і громадських
органів; 4) ініціатива законодавця1.
Проблема підстав криміналізації, зауважує науковець, тісно пов’язана з багатогранною проблемою критеріїв меж криміналізації.
У найбільш загальних рисах, під критерієм меж криміналізації на його
думку, слід розуміти факти навколишньої дійсності, які впливають на
визначення сфери кримінально-правового регулювання суспільних
відносин2. Межі криміналізації, вказує В. К. Грищук, залежать від характеру діяння. Криміналізовані можуть бути лише суспільно значущі
діяння, де люди виступають носіями соціальних функцій. Коло суспільно значущих діянь, які доцільно криміналізувати, обмежується,
на думку правознавця певними властивостями цих діянь: 1) істотна
суспільна небезпека; 2) названі діяння повинні мати явний зовнішній
вираз і справляти певний вплив на суспільні процеси (криміналізація
неприпустима у сфері внутрішнього людського мислення – думки, погляди, переконання); 3) такі діяння мають носити вольовий характер,
оскільки кримінальний закон усім своїм змістом і суттю адресований
до волі і свідомості людини, які спрямовують її поведінку; 4) можливість соціального контролю за відповідними діяннями. Якщо діяння
заздалегідь не піддається соціальному контролю (сфера приватного життя), то прийнята за такої умови норма кримінального закону
приречена на бездіяльність. 5) Доступність доказування таких діянь
в установленому законом кримінально-процесуальному порядку3.
Основними об’єктивними критеріями, які впливають на визначення
меж криміналізації, на думку В. К. Грищука є: 1) рівень і режим розвитку всіх елементів суспільно-економічної формації і у першу чергу,
продуктивних сил і виробничих відносин; 2) об’єктивні можливості
кримінально-правового регулювання. Суб’єктивні критерії правник
наводить такі: 3) воля законодавця; 4) фактори, що характеризують
духовність суспільства: перш за все норми суспільної моралі4, а також культура (загальна і правова); правосвідомість (правова ідеологія,
правова психологія); історичні традиції в розумінні злочинного і неГрищук В. К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства України:
монографія. Львів: Львів. ун-т, 1993. С. 62, 63.
2
Там само. С. 63, 64.
3
Там само. С. 74, 75.
4
Там само. С. 78.
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злочинного, що пройшли випробування суспільною практикою; норми суспільної моралі, які, як зауважує правознавець, заслуговують на
особливу увагу; 5) матеріально-технічні та інтелектуальні можливості
кримінальної юстиції1.
Таким чином, В. К. Грищук окремо виділяв підстави криміналізації, властивості діянь, які доцільно криміналізувати, а також критерії
меж криміналізації. Це, безумовно, є позитивним внеском в розвиток
теорії криміналізації суспільно небезпечних діянь. Проте слід зауважити, що зазначивши, що «проблема підстав криміналізації тісно
пов’язана з багатогранною проблемою критеріїв меж криміналізації»,
правник не вказав, у якому співвідношенні знаходяться ці поняття.
В той же час, таке співвідношення має дуже велике значення, адже
такі обставини, як суспільна думка, правосвідомість, моральність
суспільства, зазначені науковцем одночасно в переліку суб’єктивних
підстав, а також під час характеристики суб’єктивних критеріїв меж
криміналізації. Те саме стосується і волі (ініціативи) законодавця. То
ж виникає логічне запитання: це підстави, або, все ж таки критерії?
Крім того, слід відзначити, що правник не навів повного переліку а
ні підстав, а ні критеріїв меж криміналізації. Вочевидь, на тому етапі своїх досліджень, науковець не ставив перед собою відповідного
завдання, а зосередив увагу на тому, що їх варто поділяти на зовнішні
та внутрішні, а ті, своєю чергою – на об’єктивні і суб’єктивні, навівши
лише по декілька прикладів, а також виділивши основні з них.
І. О. Зінченко у своїй кандидатській дисертації «Составные преступления в советском уголовном праве (понятие, виды, некоторые
проблемы квалификации и построения санкций)» (1990 р.)2 присвятила цілий параграф аналізу відповідної проблеми3. Відзначаючи, що
розроблені наукою кримінального права загальні (типові) підстави
та принципи криміналізації безперечно можуть бути застосовані і
Грищук В. К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства України:
монографія. Львів: Львів. ун-т, 1993. С. 77.
2
Зинченко И. А. Составные преступления в советском уголовном праве (понятие, виды, некоторые проблемы квалификации и построения санкций): дис. ...
канд. юрид. наук. Харьков, 1990. 194 с.
3
Параграф 2 розділу 1 заначеної роботи має назву: «Некоторые вопросы социальной обусловленности составных преступлений в советском уголовном праве».
1
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до випадків віднесення законодавцем того чи іншого діяння до числа складених злочинів, – І. О. Зінченко разом з тим підкреслює, що
кожній групі (виду) злочинів притаманні й власні, обумовлені специфікою даної злочинної діяльності, особливі (індивідуальні) передумови криміналізації, керуючись якими законодавець встановлює
конкретні кримінально-правові заборони. В своїй роботі науковиця
ставить за мету виявити такі особливості криміналізації складених
злочинів, які притаманні лише деліктам даного виду1. Умовами появи
в законі складеного злочину нею визнаються такі: 1) в об’єктивній
дійсності повинна скластися та чи інша типова стала форма складної
злочинної діяльності і 2) необхідно аби саме таку діяльність законодавець закріпив в одному складі. Позитивним доробком І. О. Зінченко
у дослідження проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність є те, що вона вперше в історії вітчизняної
кримінально-правової науки (як в УРСР так і на теренах колишнього
СРСР) проаналізувала соціальну обумовленість окремого інституту
Загальної частини кримінального права, вірно спрогнозувала тенденції розвитку законодавства у відповідній сфері2.
Викладене дозволяє зробити такі основні висновки.
1. На початку 1990-х років відбулися кардинальні зміни в підході
до вирішення розглядуваної наукової проблеми: від загальнотеоретичного рівня – до предметних досліджень (а саме аналізу окремих
інститутів Загальної та окремих норм і груп норм в межах родового об’єкта Особливої частини КК), які в означений час вже набули
системного характеру.
2. Після переходу досліджень на предметний рівень намітилися два підходи: одна частина науковців вела мову про криміналізацію (Л. П. Брич, С. Б. Гавриш, П. А. Кравченко, В. К. Матвійчук),
інша (В. І. Борисов, П. А. Воробей, І. О. Зінченко, М. І. Мельник,
О. М. Опальченко, В. І. Осадчий, В. Ю. Шестаков) – про соціальну
обумовленість. На нашу думку, перевагу слід віддати другому підходу,
оскільки криміналізація стосується тих явищ, які ще не набули законодавчого закріплення, у той час як обґрунтування необхідності існуЗинченко И. А. Составные преступления … . С. 64.
Пащенко О. О. Дослідження соціальної обумовленості закону України про
кримінальну відповідальність (перша половина 90-х років ХХ ст.). Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 24. С. 118–130.
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вання (збереження) певних норм (інститутів) перебуває поза межами
поняття «криміналізація» й має бути досліджено за допомогою теорії
соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність.
3. У досліджуваний період українські правознавці неоднаково іменували обставини, що слід враховувати під час криміналізації. Так,
наприклад, В. К. Матвійчук та В. І. Борисов писали тоді про фактори,
Л. П. Брич – про критерії, В. К. Грищук зазначав «підстави», «чинники», «фактори», І. О. Зінченко зазначала: «передумови», «умови»,
«фактори», С. Б. Гавриш та П. А. Кравченко використовували терміни
«ознаки», «властивості» «критерій», «фактори». В іншій публікації
С. Б. Гавриш писав уже про «підстави», які складаються з певної кількості інших обставин.
4. Різною була і кількість відповідних обставин. Наприклад,
Л. П. Брич та В. К. Матвійчук виділяли по 4, причому останній спеціально зазначив, що завданням його публікації не є висвітлення всіх
питань, що визначають необхідність криміналізації у сфері охорони
навколишнього середовища; В. К. Грищук – 10, не роблячи перелік
вичерпним; С. Б. Гавриш та П. А. Кравченко нараховували 11, так
само не роблячи перелік вичерпним, хоча перший з них в іншій роботі згадував уже лише про 4; В. І. Борисов, аналізуючи соціальну
обумовленість кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва, об’єднував фактори у 4 відносно самостійні групи.
І. О. Зінченко виділила дві особливості криміналізації складених злочинів, які притаманні лише деліктам даного виду.
5. Позитивним є те, що С. Б. Гавриш виділяв криміналізаційні
приводи, які визначав за допомогою поняття «індекс криміналізації»,
а також звернув увагу на поняття вищого рівня ієрархії: «підстави
криміналізації», що складаються з певної кількості інших обставин.
В. К. Грищук навів визначення соціальної зумовленості кримінально-правової норми, окремо писав про підстави криміналізації (і надав власне визначення цього поняття), властивості діянь, які доцільно
криміналізувати, а також критерії меж криміналізації. В. І. Борисов
обґрунтовано підкреслив, що виходячи з відмінності у видах, характері явищ, що детермінують кримінально-правову заборону, фактори,
якими обумовлюється існування чи прийняття відповідної кримінально-правової норми (групи норм), можуть бути неоднаковими як в аспекті їхньої кількості, так і змісту кожного з них, а тому визначен55
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ня відповідних факторів слід пов’язувати з предметом дослідження.
Крім того, заслуговує на увагу висновок В. І. Борисова стосовно того,
що окремі фактори, можливість дослідження яких стосовно явища є
теоретично допустимою, можуть лише незначною мірою або найзагальнішим чином характеризувати кримінально-правову заборону,
а тому практичне використання їх для пояснення конкретної норми
КК (прийняття, збереження, відмови), навряд чи є доцільним. Також
слід відзначити І. О. Зінченко, яка вперше в історії вітчизняної кримінально-правової науки (як в УРСР так і на теренах колишнього СРСР)
проаналізувала соціальну обумовленість окремого інституту Загальної частини кримінального права1.
1.3.2. Аналіз досвіду другої половини 1990-х рр.
Автори підручника, підготовленого кафедрою кримінального права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
(тепер – Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого), зазначають, що питання про соціальні чинники, що впливають
на криміналізацію або, навпаки, декриміналізацію певного діяння,
мають вирішальне значення для законодавця. Вивчаючи ці соціальні
чинники, – економічні, політичні, моральні та ін., наука робить висновки щодо необхідності кримінально-правової заборони або, навпаки,
її передчасності чи навіть непотрібності взагалі2. Про наявність системи обставин, які варто враховувати під час криміналізації, пишуть
і автори підручника, підготовленого на базі кафедри кримінального
права і кримінології юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: «Поняття суспільної небезпечності діяння в нормотворчій діяльності своєрідно очолює ієрархію
критеріїв (принципів) криміналізації і декриміналізації»3. Таким чином, наголошуючи на важливості вивчення обставин, що мають враховуватися під час криміналізації, автори наведених підручників не
Пащенко О. О. Дослідження соціальної обумовленості закону України про
кримінальну відповідальність (перша половина 90-х років ХХ ст.). Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 24. С. 130–132.
2
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.: М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Харків: Право, 1997. С. 15.
3
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.:
П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. Київ: Юрінком Інтер,
1997. С. 62.
1
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досліджують їх докладно, що пояснюється скоріш за все тим, що наведені видання розраховані на студентів, тобто майбутніх практичних
працівників, а не науковців.
М. Й. Коржанський у роботі «Нариси уголовного права» (1999 р.)
зазначає, що соціальна обумовленість кримінально-правової заборони
визначається, головним чином, соціальною цінністю суспільних відносин, економічними факторами й ефективністю правової регламентації1. Далі науковець відтворює свої думки, наведені у попередніх
роботах2. Оцінка позиції правознавця здійснювалася нами в попередніх підрозділах, і зважаючи на те, що ніяких змін у запропоновану
систему об’єктивних і суб’єктивних факторів він не вніс, ми вважаємо
проведений раніше аналіз достатнім. У той же час у науковій статті
«Об’єктивні межі кримінальної відповідальності», що була написана
М. Й. Коржанським у співавторстві з Я. І. Соловій3, було обґрунтовано
зазначено, що криміналізація – надзвичайно відповідальний акт законодавчої влади. Розробка науково обґрунтованої теорії криміналізації,
пишуть дослідники, має не тільки абстрактно-теоретичне, а й пряме
практичне значення; можливість творити кримінальний закон методом проб та помилок – безповоротно відійшла у минуле. Водночас
науковці слушно зауважують, що практика свідчить про те, що нерідко обґрунтування змін та доповнень кримінального законодавства
доводилися лише вимогами «здорового глузду», «загальновідомості»,
«очевидності», необхідності прийняття норми. Так само виправданою видається думка, що переоцінювати можливості кримінального
закону недоцільно. Далі наводиться система обставин, які має враховувати законодавець при розробці кримінально-правової норми4. Ця
система повністю співпадає з тією, що була запропонована М. Й. Коржанським у роботі 1992 р.5 Із викладеного випливає, що хоча наукоКоржанський М. Й. Нариси уголовного права: монографія. Київ: Ґенеза,
1999. С. 55.
2
Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. С. 171,
181, 186; Коржанский Н. И. Очерки теории уголовного права: монография. Волгоград: Волгоград. сред. шк. МВД РФ, 1992. С. 5, 6, 47, 52, 56.
3
Коржанський М. Й., Соловій Я. І. Об’єктивні межі кримінальної відповідальності. Наук. вісн. Укр. акад. внутр. справ. 1998. № 2. С. 44–50.
4
Там само. С. 45, 46.
5
Коржанский Н. И. Очерки теории уголовного права. С. 5, 6.
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вець протягом часу і не вніс вагомих коректив у свою позицію, проте
сформулював низку цілком правильних, на нашу думку, положень, що
стосуються досліджуваної наукової проблеми.
В. О. Навроцький у тезах наукової доповіді «Про визначення меж
кримінально-правової регламентації суспільних відносин» (1996 р.)1
зауважує, що визначити межі кримінально-правового регулювання
– насамперед означає окреслити коло діянь, які мають визнаватися
злочинами, й водночас відмежувати їх від посягань, боротьба з якими
може й повинна вестись іншими правовими засобами. Встановлення меж дії кримінального права – це процес, на який впливає низка
чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Складність
і динамічність цієї проблеми обумовлює, на думку правника, те, що
як серед населення в цілому, його окремих верств, так і серед професіоналів-правників немає чітких уявлень які проблеми можна, а
які недопустимо вирішувати кримінально-правовими засобами. Дослідник справедливо зазначає, що українською правничою наукою
не вироблені критерії, за наявністю яких слід вводити кримінальну
відповідальність для боротьби з негативними суспільними явищами.
Разом із тим правознавець зауважує, що було б невірним стверджувати, що проблема меж кримінально-правової регламентації суспільних
відносин взагалі не привертала увагу криміналістів. Критерії криміналізації, на думку В. О. Навроцького, – це фактори, з урахуванням
яких може бути встановлена кримінальна відповідальність. Істотною
прогалиною, з точки зору правника, є те, що не піддавалися вивченню
чинники, які, навпаки, перешкоджають криміналізації певних суспільних явищ. Навряд чи слід спеціально доводити, що існують суспільні відносини, втручатися в які кримінально-правовими засобами не
лише недоцільно чи неефективно, а, навіть, шкідливо. Тому в плані
визначення меж кримінально-правової регламентації суспільних відносин важливим видається дослідження і таких питань: а) який економічний ефект дає введення кримінальної відповідальності (наприклад, чи тягне за собою збільшення податкових платежів посилення
кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків); б)

яка економічна ефективність криміналізації чи декриміналізації – тобто яка співрозмірність затрат на реалізацію кримінально-правової заборони і надходжень до бюджету і навпаки; в) чи допустимі з точки
зору суспільної моралі, інших факторів негативні наслідки криміналізації – збільшення корумпованості державних службовців; підрив
авторитету держави, яка не в змозі боротися з негативними проявами
без використання крайніх засобів впливу, небажання населення співпрацювати з правоохоронними органами у викритті певних посягань,
тощо; г) наскільки можливо сформулювати заборону в нормі права,
використовуючи наявні мовні засоби, враховуючи існуючий рівень
працівників правоохоронних органів; д) чи володіє держава силами,
засобами, ресурсами для реалізації кримінально-правової заборони;
е) чи узгоджується кримінально-правова заборона з вимогами нормативних актів інших галузей права, міжнародно-правовими зобов’язаннями України. З наведеного, на думку вченого випливає, що при
дослідженні меж кримінально-правової регламентації суспільних відносин акцент слід переносити із суб’єктивних факторів на об’єктивні1.
Таким чином, головним внеском В. О. Навроцького у вирішення
наукової проблеми є запропоноване ним коло питань, які слід вирішити у плані визначення меж кримінально-правової регламентації
суспільних відносин. Крім того, науковець справедливо звернув увагу
на недослідженість у науці обставин, які перешкоджають криміналізації. Ці обставини правознавець назвав чинниками. У той же час
критерії криміналізації правник розкриває через поняття «фактори»,
що, скоріш за все, свідчить про те, що він вважає терміни «фактор» і
«чинник» синонімами. Проте в такому разі видається зайвим первісний термін «критерії криміналізації», адже визначення «критерії – це
фактори …» робить непотрібною згадку про критерії взагалі, і вказує
на доцільність використання лише терміна «фактори криміналізації».
На питання, які слід піддавати обов’язковому розгляду під час процесу криміналізації, звернув увагу і В. А. Ліпкан. У науковій статті

Навроцький В. О. Про визначення меж кримінально-правової регламентації
суспільних відносин. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІІ регіон. наук. конф. (Львів, лютий 1996 р.). Львів: Львів. держ. ун-т
ім. Івана Франка. С. 137–139.

Навроцький В. О. Про визначення меж кримінально-правової регламентації
суспільних відносин. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІІ регіон. наук. конф. (Львів, лютий 1996 р.). Львів: Львів. держ. ун-т
ім. Івана Франка. С. 139.
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«Проблеми криміналізації тероризму» (1999 р.)1 дослідник поділив
думку В. М. Кудрявцева щодо постановки таких питань: 1) чи існує потреба (необхідність) у законодавчій забороні подібних дій;
2) чи припустима ця заборона у межах існуючої суспільної і правової системи; 3) чи може вона бути здійснена з практичного погляду;
4) чи корисна (доцільна) заборона з урахуванням комплексу усіх інших соціальних, політичних, психологічних та інших обставин2. Докладно розглядаючи ці питання, В. А. Ліпкан зазначає, що підставою
для законодавчої заборони діяння є характер і ступінь його суспільної
небезпеки. У деяких випадках, на думку науковця, може враховуватися також розповсюдженість діянь даного роду. Проте цей критерій, зауважує правознавець, є лише факультативним. Допустимість
заборони «передбачає під собою проведення оцінки необхідності у
цій забороні. Ця оцінка має складатися з комплексу поглядів різних
наук і сфер людської життєдіяльності. Одним із таких комплексів,
окрім соціального, політичного, морального та інших, є правовий».
Останній полягає у відповідності заборони: а) Конституції України,
б) системі чинного законодавства, в) підзаконним нормативним актам, г) міжнародним угодам, які уклала Україна, Конвенціям, до яких
приєдналася, та іншим міжнародним документам, учасником яких
є Україна3. При вирішенні питання щодо практичної здійсненності
заборони, на думку вченого, «слід оцінити такі фактори»: 1) можливість конструювання правової норми; 2) можливість ефективного
розслідування кримінальних справ; 3) можливість попередження злочинів відповідної групи. Останнім питанням, що підлягає вирішенню
при криміналізації, є доцільність заборони. Воно стосується «ціни»
заборони, яка визначається такими факторами як «вимір матеріальной шкоди та державних коштів, які затрачені на її локалізацію»4.
З приводу викладеного зауважуємо, що, по-перше, характеризуючи
перше з поставлених В. М. Кудрявцевим питань, В. А. Ліпкан вказав
на дві обставини: суспільну небезпечність діяння і його розповсюдженість. При цьому перша з них позначається за допомогою терміна

«підстава», а друга – «критерій». По-друге, визначення допустимості
заборони через проведення оцінки необхідності у ній виглядає невдало, адже про необхідність заборони йшлося в першому поставленому
питанні. Позитивним внеском В. А. Ліпкана у вирішення проблеми
соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність
нам видається його спроба звернутися до вирішення питань, поставлених В. М. Кудрявцевим. При цьому на особливу увагу заслуговує
аналіз відповідності заборони певним правовим актам, а також визначення системи цих актів.
Наведені вище судження правників, як бачимо, стосуються вирішення розглядуваної наукової проблеми на загальнотеоретичному
рівні. Водночас слід відзначити продовження в аналізований період
досліджень соціальної обумовленості окремих кримінально-правових норм й інститутів, які, як відзначалося на початку статті, почали
системно здійснюватися в Україні в першій половині 1990-х рр. У своїх дисертаціях приділили увагу соціальній обумовленості кримінальної відповідальності за конкретні злочини, зокрема, такі дослідники:
Л. П. Брич, С. В. Гізімчук, В. С. Гуславський, О. П. Литвин, Є. К. Марчук, В. К. Окнян, А. В. Тарасенко.
Перший розділ дисертаційного дослідження О. П. Литвина1 має
назву «Поняття, види, соціальна обумовленість і суспільна небезпека
злочинів проти громадської безпеки і народного здоров’я»2, проте ознайомлення з його структурою і змістом свідчить про те, що питанням необхідності кримінально-правової охорони зазначених об’єктів від посягань на них увага не приділяється. Слід відмітити, що підрозділ 1.3. має
назву «Соціальна обумовленість росту злочинів проти громадської безпеки і народного здоров’я», проте це не одне і те саме порівняно із соціальною обумовленістю відповідних груп кримінально-правових норм.
Тому, на нашу думку, назва розділу не зовсім відповідає його змісту.
Розділ І «Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності
за ухилення від сплати обов’язкових внесків державі» кандидатської
дисертації Л. П. Брич3 присвячений з’ясуванню підстав, які зумов-

Ліпкан В. А. Проблеми криміналізації тероризму. Наук. вісн. Нац. акад.
внутр. справ України. 1999. № 2. С. 237–241.
2
Там само. С. 238.
3
Там само.
4
Там само. С. 240, 241.

Литвин О. П. Кримінально-правова охорона громадської безпеки і народного здоров’я: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 1999. 46 с.
2
Там само. С. 12–14.
3
Брич Л. П. Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків державі:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 1998. 17 с.
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люють установлення кримінальної відповідальності за зазначені дії,
а також можливостям, які надає чинне на той час кримінальне законодавство відносно боротьби з названими суспільно небезпечними
проявами. У підрозділі 1.1. «Підстави, які обумовлюють встановлення
кримінальної відповідальності за ухилення від сплати обов’язкових
внесків державі» науковець доводить суспільну необхідність і актуальність існування кримінальної відповідальності за ухилення від
сплати обов’язкових внесків державі.
В. С. Гуславський, розробляючи питання соціальної обумовленості
ст. 2152 КК України та інших однорідних норм, запропонував виділяти сімнадцять факторів, яким, на його думку, мають відповідати чинні
й майбутні норми, призначенням яких є охорона безпеки експлуатації
транспорту. Ці фактори дослідником було об’єднано у вісім груп1. Разом із тим відзначаємо, що історичний досвід протидії аналізованим
явищам чомусь розглядався правознавцем поза межами проблеми соціальної обумовленості2. На нашу думку, це самостійна група факторів – історичні. Тому загалом виходить, що відповідних груп дев’ять.
Позитивним доробком В. С. Гуславського вважаємо те, що він запропонував власну систему факторів соціальної обумовленості кримінальної
відповідальності за злочини проти експлуатації транспорту, провівши
дослідження наукової проблеми на рівні групи норм (а з позицій чинного зараз КК 2001 р. – цілого розділу) Особливої частини КК.
В. К. Окнян у главі 1 «Кримінально-правова характеристика порушення правил пожежної безпеки» свого дисертаційного дослідження3
присвятив перший параграф соціальній обумовленості кримінально-правової заборони відповідного діяння і здійснив стислий аналіз
найбільш суттєвих чинників, що, на його думку, обумовлюють необхідність запровадження кримінальної відповідальності за нього. У
числі таких чинників вказані: а) суспільно-економічний; б) нормативний; в) кримінологічний; г) історичний. Проте далі зазначено, що розглядаючи важливість соціально-економічного (виділено мною – О. П.)
Гуславський В. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил експлуатації транспорту (ст. 2152 КК України): автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Київ, 1997. С. 7, 8.
2
Там само. С. 6, 7.
3
Окнян В. К. Кримінально-правова відповідальність за порушення правил
пожежної безпеки: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 1997. 24 с.
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чинника, науковець звертає увагу на суспільно-небезпечні наслідки
відповідного діяння. У той же час кримінологічний чинник характеризується, на думку правника, підвищеною суспільною небезпекою
порушення правил пожежної безпеки, сутність якої полягає в тому,
що таке діяння спричиняє або створює загрозу спричинення істотної
шкоди1. У теорії кримінального права загальновизнано, що суспільна небезпека діяння визначається, перш за все, тяжкістю наслідків,
що настали або могли настати. Тому вважаємо, що цю частину аргументації автору було б доречніше наводити під час характеристики
кримінологічного чиннику, а не соціально-економічного (суспільно-економічного). Таким чином, В. К. Окнян, по-перше, припустився термінологічної неточності, називаючи перший виділений ним чинник
спочатку суспільно-економічним, а потім соціально-економічним, і,
по-друге, під час його характеристики вказував на суспільно-небезпечні наслідки, що, на нашу думку, логічно було б зробити в межах
розкриття кримінологічного чиннику.
Є. К. Марчук у розділі 3 «Кримінально-правова характеристика
злочинної організації як інституту Особливої частини кримінального
права» автореферату своєї кандидатської дисертації2, приділяє увагу
підставам криміналізації діяльності злочинних організацій (підрозділ
1). Такими, з його точки зору, є: 1) стійка тенденція до зростання в
Україні кількості злочинів, вчинюваних в організованих формах і 2)
відсутність спеціального складу, що передбачав би відповідальність
за організовану злочинну діяльність3. Зазначені обставини, на наш
погляд, стосуються необхідності доповнення Особливої частини КК
нормою, яка передбачала б відповідальність за створення злочинної
організації та участь у ній, що науковець і пропонує зробити (с. 17
автореферату). Тому вважаємо, що дослідник мав на увазі саме це, а
не претендував на вичерпний перелік підстав криміналізації. Але в
будь-якому разі друга з наведених Є. К. Марчуком підстав виглядає
зайвою, оскільки у разі існування у КК відповідної норми питання
про криміналізацію такої поведінки взагалі не може постати.
Окнян В. К. Кримінально-правова відповідальність за порушення правил
пожежної безпеки: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 1997. С. 8, 9.
2
Марчук Є. К. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика злочинних організацій: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 1998. 21 с.
3
Там само. С. 13.
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А. В. Тарасенко приділив проблемі соціальної обумовленості кримінально-правової охорони релігійного обряду окремий параграф у
межах розділу, присвяченого об’єкту злочину1. У ньому, зазначає дослідник, надається короткий аналіз найбільш суттєвих факторів-обгрунтувань необхідності встановлення кримінальної відповідальності
за цей злочин. Такими факторами правознавець вважає: 1) історичні; 2) правові; 3) кримінологічні; 4) духовні2. С. В. Гізімчук, навпаки, стосовно предмета свого дослідження запропонував розгорнуту
характеристику соціально-економічних, технічних, нормативно-правових та кримінологічних груп факторів встановлення та збереження кримінальної відповідальності за порушення правил, норм та
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху,
присвятивши цьому окремий розділ роботи, що складається з трьох
підрозділів3. Окремий розділ аналізованій проблемі у своєму дисертаційному дослідженні присвятив і С. М. Мохончук. Розглядаючи соціальну обґрунтованість кримінально-правової заборони тероризму,
правознавець нарахував загалом одинадцять принципів, які об’єднав
у три групи: юридико-кримінологічні, соціально-економічні та соціально-психологічні4. З виділенням таких самих груп факторів погоджувався і М. І. Хавронюк, який присвятив окремий підрозділ соціальній обумовленості кримінальної відповідальності за перевищення
військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень5.
З-поміж робіт, в яких наявні предметні дослідження наукової
проблеми, на нашу думку, особливої уваги заслуговує монографія
А. А. Музики «Відповідальність за злочини в сфері обігу наркотичТарасенко А. В. Уголовная ответственность за воспрепятствование совершению религиозного обряда: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1995.
С. 8, 9.
2
Там само. С. 8.
3
Гізімчук С. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм та
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху: автореф. дис.
... канд. юрид. наук. Харків, 1999. С. 6–9.
4
Мохончук С. М. Кримінальна відповідальність за тероризм: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Харків, 1999. С. 8.
5
Хавронюк М. І. Кримінальна відповідальність за перевищення військовою
посадовою особою влади чи посадових повноважень: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Київ, 1998. С. 7.
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них засобів» (1998 р.)1 У вступі науковець відзначає, що у зв’язку з
оновленням законодавства про відповідальність за незаконний обіг
наркотичних засобів постала необхідність вивчення соціальної обумовленості кримінально-правових норм, заохочувальних норм, інших
новел2. Далі йдеться про суспільну небезпечність аналізованого явища, його поширеність, підкреслюється, що наркоманія часто-густо зумовлює вчинення інших злочинів3. Викладене, на думку дослідника,
обумовлює соціально-правове значення боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів4. На жаль, наведені вище обставини не називаються правознавцем ані підставами, ані умовами, ані факторами
чи принципами встановлення кримінально-правової заборони діянь,
пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, хоча із викладеного беззаперечно випливає, що маються на увазі саме вони.
У розділі VІІІ монографії «Проблеми криміналізації і декриміналізації діянь, пов’язаних із наркоманією» науковець зазначає, що ця
проблема належить до стрижневих питань карної політики. Те чи
інше її розв’язання визначає обсяг заходів державного примусу у сфері боротьби з суспільно небезпечними діяннями. Криміналізація, як
загальне поняття, охоплює процес та результат визнання певних видів
діянь злочинними і кримінально-караними. У цьому розділі А. А. Музика розглядає проект Кримінального кодексу України, підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України станом на 12 червня
1997 р., а саме розділ ХІІІ, що стосується протидії незаконному обігу
наркотиків. Із позицій деяких принципів криміналізації (хоча прямо
на це і не вказується) на підставі аналізу норм, що містилися у розділі
ХІІІ Проекту, науковець дійшов висновків щодо доцільності виключення їх з проекту КК, переміщення в інші розділи, об’єднання двох
норм в одну. Так, дослідник справедливо, на наш погляд, критикує
криміналізацію немедичного вживання наркотичних засобів, яка, як
він зазначає, є не тільки руйнацією здобутих державою певних досягнень у галузі прав людини, а й свідчить про спрощене ставлення до
завдань і можливостей кримінального права, засобами якого намагаМузика А. А. Відповідальність за злочини в сфері обігу наркотичних засобів: монографія. Київ: Логос, 1998. 324 с.
2
Там само. С. 5.
3
Там само. С. 8–22.
4
Там само. С. 22.
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ються «море запалити». Крім того, як доречно зауважив правознавець,
90 % виявлених злочинів, пов’язаних із наркотичними засобами чи
психотропними речовинами, становлять саме злочини, передбачені ст. 229-6 та 229-8 КК, які встановлюють відповідальність за вчинення незаконних дій із названими предметами без мети збуту. Тому
зусилля правоохоронних органів спрямовуються на переслідування
осіб, які вчиняють незаконні дії для власного вживання наркотиків чи
психотропних речовин, а не на пошук осіб, які займаються їх розповсюдженням, збутом. Це розпорошення зусиль призводить до непритягнення останніх до кримінальної відповідальності, чим порушується один із найчутливіших для суспільства принципів кримінального
права – невідворотності відповідальності за вчинення злочину1. Крім
того, критикуючи доцільність існування ст. 290 Проекту «Незаконне
публічне вживання наркотичних засобів», автор зауважує, що жодна
з трьох чинних на той момент конвенцій про боротьбу з незаконним
обігом наркотиків (1961, 1971, 1988 рр.) не орієнтує на встановлення
кримінальної відповідальності за вживання наркотичних засобів чи
психотропних речовин. Більше того, з великою обережністю пропонується на власний розсуд оцінити можливість криміналізації незаконних операцій з такими засобами та речовинами, вчинюваних без мети
збуту (ч. 2 ст. 3 Конвенції ООН 1988 р.). Погоджуючись із указаним,
зауважуємо, що фактично автор веде мову про невідповідність криміналізації незаконних дій з наркотичними засобами чи психотропними
речовинами без мети збуту принципу можливості впливу на ці діяння
кримінально-правовими засобами, вимогам міжнародно-правових актів та принципу можливостей системи кримінальної юстиції, хоча ці
принципи він не згадує, а тим паче про їх порушення не пише. Крім
того, на нашу думку, з викладеного випливає порушення ще принаймні
двох принципів криміналізації, а саме принципу «відсутності можливих побічних наслідків кримінально-правової заборони» та принципу
використання досвіду зарубіжних країн. Перший із названих принципів порушується як раз тим, що ресурси правоохоронних органів відволікаються від боротьби з набагато більш суспільно небезпечними
явищами: розповсюдженням, збутом наркотиків тощо. Тобто побічним наслідком криміналізації вчинення незаконних дій з відповідниМузика А. А. Відповідальність за злочини в сфері обігу наркотичних засобів: монографія. Київ: Логос, 1998. С. 265.
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ми предметами без мети збуту є відволікання в цьому напрямі зусиль
правоохоронних органів від протидії більш суспільно небезпечним
формам поведінки. Другий – тим що не враховано негативний досвід
Великої Британії, де однією з причин зростання наркоманії протягом
року на 19 % було скасування закону, згідно з яким наркоманам під
контролем лікарів можна було видавати обмежену кількість наркотичних засобів. Це вигнало наркоманів на вулицю. Їх потреби призвели
до збільшення чорного ринку, що, у свою чергу, сприяло втягненню в
немедичне вживання наркотиків все нових і нових осіб. У цій ситуації
саме рішучі заходи, що мали на меті подолання наркоманії, призвели
до ще більшого її поширення, про що йдеться на с. 283 монографії.
Підтримуючи критику А. А. Музики щодо криміналізації зазначених вище дій, вважаємо за можливе висловити припущення стосовно
того, що законодавець вдався до неї через те, що вживання наркотиків
і психотропних речовин може успадковуватися, викликати зміни на
генетичному рівні, а це вже не лише приватна справа особи, яка до
цього вдається, а й доля майбутніх поколінь. Крім того, скажімо, необхідність придбання наркотиків для власного споживання зумовлює
вчинення інших злочинів, чого вартий лише приклад, що наведений
науковцем на сторінках 12, 13, коли наркоман вбив двох осіб (власних
матір і бабку), які намагалися перешкодити йому вийти з квартири аби
той не зміг купити наркотики на відібрані у них гроші. Крім того, вчинення «наркотичних злочинів» без мети збуту веде до інших негативних соціальних наслідків: поширення епідемії ВІЛ-СНІДу, негативно
впливає на свідомість нестійких людей, їх мораль і спосіб життя, про
що сам правознавець зазначає на сторінках 8, 9. А тому ці обставини,
можливо, і зумовили відповідну криміналізацію.
Позитивним у позиції А. А. Музики нам видається те, що він визнавав, що з оновленням законодавства про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів постала необхідність вивчення соціальної обумовленості кримінально-правових норм у галузі протидії
«наркотичним злочинам». Це дозволило йому обґрунтувати і висловити пропозиції стосовно вдосконалення положень проекту КК України,
підготовленого робочою групою Кабінетів Міністрів України. Тобто
науковець вдався до аналізу проблем соціальної обумовленості на рівні розділу Особливої частини КК, що підкреслює вагомість завдання,
яке він вирішував. На жаль, в його дослідженні відсутній акцентова67
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ний підхід щодо визначення обставин, які слід враховувати при дослідженні соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Не
наведено переліку обставин, якими слід було б, на його думку, керуватися під час криміналізації, не проведено їх розмежування за рівнем
ієрархії, а просто зазначено, якому із принципів не відповідає та чи
інша норма. Тобто в центрі уваги науковця перебували виключно негативні моменти, а от про відповідність норм певним факторам соціальної обумовленості акцентовано він не писав.
Як бачимо, всі названі роботи присвячені проблемам Особливої
частини кримінального права. Що ж стосується соціальної обумовленості окремих норм (інститутів) Загальної частини, то нам вдалося
відшукати лише одне монографічне дослідження, в якому приділялася б увага цьому питанню. О. Г. Фролова у навчальному посібнику
«Злочинність і система кримінальних покарань» (1997 р.) відзначила,
що кримінальні покарання та їх система, як правило, перебувають у
тісному взаємозв’язку та взаємодії з конкретними умовами та епохою,
загальним устроєм життя суспільства, станом економіки й фінансів
держави, її суспільно-політичним ладом, морально-етичними й правовими поглядами, звичаями й звичками, а також ідеологічними стереотипами, що склалися в суспільстві. Найбільш вагомими соціальними факторами, які, на думку дослідниці, впливають на зміну системи
покарань у кримінальному праві, є тип суспільно-економічної формації, спосіб виробництва й розподілу вироблених продуктів праці, рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин та їх взаємна
відповідність. Учена відмічає, що у практиці існує чимало прикладів
еволюції системи покарань, що відбувалися залежно від змін суспільного, соціально-політичного та економічного устрою і відповідних
змін, наприклад, в ідеології, політиці, етиці, моралі, виборі основних
шляхів, засобів і методів боротьби зі злочинністю1.
З викладеного випливає, що обставинами (за термінологією правника – «факторами»), які обумовлюють систему покарань у кримінальному законодавстві, на думку О. Г. Фролової, є: 1) конкретні умови життя суспільства на певному історичному етапі його розвитку;
2) суспільно-політичний лад держави, стан її економіки та фінансів,
Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні,
правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів): навч. посіб. Київ: АртЕк, 1997. С. 60.
1
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3) політика, 4) ідеологія, 5) рівень моральності і правової культури
суспільства, 6) обрані на даному етапі основні шляхи, засоби і методи
боротьби зі злочинністю.
Позитивним внеском О. Г. Фролової у вирішення наукової проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, на нашу думку, є те, що вона першою проаналізувала соціальну
обумовленість системи кримінальних покарань. Більше того, дослідниця однією з перших (після І. О. Зінченко) вдалася до аналізу соціальної обумовленості інституту Загальної частини КК і була першою
з тих, хто присвятив свої дослідження проблемі соціальної обумовленості покарання (а не злочину, як це робили її попередники)1.
Наведене дозволяє зробити такі основні висновки:
1) у другій половині 1990-х рр. в Україні висловлено багато цікавих думок щодо вирішення проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність на загальнотеоретичному рівні;
2) було продовжено наукові пошуки в напрямі предметних досліджень проблеми на рівні аналізу соціальної обумовленості окремих
норм Особливої частини КК;
3) нам вдалося виявити лише одну спробу вирішення проблеми
стосовно норм та інститутів Загальної частини КК. У цьому плані
попередній досвід І. О. Зінченко, на жаль, практично залишився без
уваги.
У цілому вважаємо, що хоча в Україні у другій половині 90-х рр.
ХХ ст. і не було вироблено одностайного підходу до вирішення досліджуваної наукової проблеми – в цей період було зроблено крок уперед
порівняно з першою половиною 90-х рр. Про це свідчить поява численних розробок проблеми на предметному рівні. Дослідження соціальної обумовленості окремих норм Особливої частини вже набуло
відносної поширеності при написанні дисертацій2.

Пащенко О. О. Аналіз досліджень проблеми соціальної обумовленості
закону України про кримінальну відповідальність (друга половина 90-х років
ХХ ст.). Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2013. Вип. 25. С. 89–103.
2
Там само. С. 103, 104.
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1.4. Аналіз наукового доробку
правників України в ХХІ сторіччі
На початку ХХІ ст. проблема соціальної обумовленості закону про
кримінальну відповідальність вирішувалася науковцями у три способи: по-перше, були продовжені предметні дослідження, що набули поширення ще у 1990-ті рр., по-друге, здійснювалися спроби розв’язання проблеми на загальнотеоретичному рівні, з якого саме і почалося її
вирішення у 1970-ті рр., по-третє, деякі правники перед здійсненням
предметних досліджень зверталися до аналізу певних загальнотеоретичних аспектів.
Вивчення досвіду зазначеного періоду (2000–2016 рр.) показало,
що науковці, як і раніше (в попередні періоди) налічували різну кількість обставин (факторів), що підлягають урахуванню та неоднаково
систематизували й іменували їх.
Словом «умови» користувалася Т. В. Смоляр, «передумови» –
М. М. Дмитрук, О. В. Тавлуй, Ю. Турлова та Г. В. Федотова, «принципи» – А. В. Горностай, О. О. Кашкаров, М. І. Омельяненко, а також
В. М. Трубников та Ю. В. Орел (у співавторстві), «критерії» – З. О. Погорєлова, Н. О. Семчук і С. А. Тарарухін, «обставини» – О. В. Коротюк,
О. О. Світличний, П. В. Хряпінський та С. В. Чмут, «підстави» – Н. О. Антонюк, А. О. Байда, А. І. Брайловська, В. О. Допілка, Ю. А. Дорохіна,
О. В. Козаченко, В. В. Кузнецов, О. В. Наден, К. А. Новікова, Н. А. Савінова, А. В. Саламатова, Я. І. Соловій, В. Б. Харченко, «фактори» –
Ю. В. Абакумова, В. В. Базелюк, Г. Є. Болдарь, Є. О. Бунін, О. В. Гороховська, О. Я. Гребенюк, С. В. Гринчак, С. Ф. Денисов та П. П. Сердюк
(у співавторстві), Д. П. Євтєєва, Ю. В. Єгорова, Г. В. Єпур, М. Г. Заславська, К. В. Казанцева, О. О. Луцак, В. А. Мисливий, Т. О. Михайліченко,
О. О. Наумов, О. Е. Радутний, В. В. Федосеєв, А. М. Шульга.
Терміни «фактори» та «критерії» як синоніми використовував
О. М. Храмцов, «принципи» та «фактори» – І. О. Кочерова, «чинники», «підстави», «принципи» та «критерії» – В. С. Батиргареєва,
Д. О. Гармаш, О. М. Лемешко (у співавторстві). Слід зазначити, що в
іншій публікації Д. О. Гармаш (одноособово) обмежився використанням слів «чинники» та «підстави».
Крім Д. О. Гармаша про «чинники» соціальної обумовленості
(або криміналізації) у своїх наукових працях згадували Г. Єремій,
70
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В. М. Захарчук, В. І. Касинюк та В. М. Білоконєв (у співавторстві),
М. В. Кумановський, О. В. Мандро, В. Л. Мельниченко, В. Є. Михайлов, В. В. Мульченко, Н. В. Нетеса, Ю. В. Орлов, К. М. Оробець,
В. Щавінський.
В. В. Гальцова в одній із робіт писала про чинники, в другій – про
фактори, а І. М. Чуб в одній і тій самій праці користувався обома термінами.
Інші правники підходили до вирішення термінологічного аспекту
проблеми більш диференційовано, використовуючи не одне поняття
або декілька термінів для позначення одного і того самого, а проводили між ними сутнісну різницю.
Ю. В. Александров разом з умовами виокремлював приводи.
М. Г. Арманов, В. І. Маркін та С. М. Ребенко поряд з підставами
виділяли умови, О. О. Кирбят’єв – передумови, а І. Доброрез, С. Романов (у співавторстві з О. Мисливою) – чинники.
Підстави та принципи окремо розглядали Л. П. Брич та В. О. Навроцький (у співавторстві), Д. Ю. Гуренко, Л. М. Демидова, О. О. Дудоров, О. В. Епель, В. О. Єгорова, В. П. Ємельянов, Л. В. Новікова
та М. В. Семикін (у співавторстві, а останній – ще й у власній науковій праці), М. В. Ємельянов, А. С. Залеська, Л. К. Кравець, С. С. Мірошниченко та О. О. Титаренко (у співавторстві), В. І. Павликівський, Г. А. Пацеля, О. С. Субботенко, І. М. Ткаченко, А. В. Філіпп,
Ю. І. Шиндель. Поряд із підставами та принципами А. М. Орлеан та
С. О. Ященко виділили ще причини криміналізації, а Р. О. Мовчан –
приводи.
Особливо слід відзначити М. В. Карчевського, який окремо розглянув чинники соціальної обумовленості кримінально-правової охорони та підстави криміналізації суспільно небезпечних посягань. У
такий спосіб науковець підкреслив, що «соціальна обумовленість» і
«криміналізація» – різні поняття, які не варто використовувати як синоніми.
Неоднаковою виявилася і кількість обставин (факторів), що аналізували науковці під час вирішення проблеми на предметному рівні:
А. І. Брайловська та В. О. Допілка – 1, Н. А. Савінова та А. В. Саламатова – 2, О. О. Кашкаров, Н. М. Плисюк, О. В. Тавлуй, С. А. Тарарухін,
А. В. Філіпп, С. В. Чмут, В. Щавінський – 4, Ю. А. Дорохіна, О. В. Коротюк, О. О. Світличний, Ю. Турлова, В. Б. Харченко, А. М. Шуль71
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га – 5, Г. Єремій, В. М. Захарчук, В. Л. Мельниченко, Ю. В. Орлов,
Н. О. Семчук, Ю. І. Шиндель – 6, В. С. Батиргареєва, Д. О. Гармаш та
О. М. Лемешко (у сумісній монографії) – 10, Л. К. Кравець – 11.
Ю. О. Старук виділив 1 підставу та 2 принципи, В. І. Маркін
– 1 підставу та 3 умови, А. С. Залеська – 2 підстави і 4 принципи,
В. О. Єгорова – 4 підстави і 5 принципів, І. М. Ткаченко – 5 підстав
і 3 принципи, С. М. Ребенко – 5 підстав і 5 умов, О. О. Кирбят’єв –
3 передумови і 7 підстав.
Ці правники обрали лінійну структуру розгляду відповідних обставин, не вдаючись до їх систематизації. Разом з тим інші науковці
підійшли до вирішення питання більш ґрунтовно, об’єднуючи аналізовані фактори у групи.
По дві такі групи нараховували Н. О. Антонюк, Л. П. Брич та
В. О. Навроцький (у співавторстві), А. В. Горностай, М. М. Дмиртук, І. Доброрез, О. О. Дудоров, М. В. Карчевський, В. І. Касинюк та
В. М. Білоконєв (у співавторстві), З. О. Погорєлова, М. В. Семикін (одноособово), В. М. Трубников та Ю. В. Орел (у співавторстві); по три –
В. В. Базелюк, Г. Є. Болдарь, Є. О. Бунін, В. В. Гальцова, О. В. Козаченко, Т. О. Михайліченко, В. Є. Михайлов, В. В. Мульченко, Н. В. Нетеса,
К. А. Новікова, Г. В. Федотова, П. Л. Фріс, О. М. Храмцов, І. М. Чуб;
по чотири – С. В. Гринчак, Д. П. Євтєєва, М. Г. Заславська, К. В. Казанцева, М. В. Кумановський, Р. О. Мовчан, О. О. Наумов, К. М. Оробець,
О. Е. Радутний, Т. В. Смоляр, П. В. Хряпінський; по п’ять – Ю. В. Єгорова та О. В. Мандро; шість – О. О. Луцак; по вісім – О. В. Гороховська,
Г. В. Єпур, В. В. Кузнецов, В. В. Федосєєв; десять – В. А. Мисливий.
М. Г. Арманов та А. О. Байда зазначили, що існує 1 підстава, що
утворюється 4 складовими (перший науковець виділив ще 4 умови),
на думку Д. О. Гармаша – 1 підставу складають 2 групи чинників,
В. І. Павликівський виділив 4 підстави та 2 групи принципів, Г. А. Пацеля – 2 групи підстав та 5 принципів, Ю. В. Александров – 5 приводів та 5 груп умов, В. П. Ємельянов, Л. В. Новікова та М. В. Семикін
(у співавторстві), М. В. Ємельянов, а також С. С. Мірошниченко та
О. О. Титаренко (у співавторстві) – 6 підстав та 2 групи принципів,
І. О. Кочерова – 2 групи факторів та 2 групи принципів, Л. М. Демидова – 2 групи підстав та 2 групи принципів, О. С. Субботенко – 2 групи
підстав та 3 групи принципів, А. М. Орлеан – 1 причину, 3 підстави та
3 групи принципів.
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Аналізуючи доробок правників, які у своїх дослідженнях зверталися до вирішення проблеми на загальному рівні, зазначаємо таке.
С. А. Тарарухін зауважив, що криміналізація – це «віднесення тих
чи інших дій (бездіяльності) до злочинних, якщо раніше вони такими
не вважалися, з визначенням в особливій частині кримінального законодавства (нормі) конститутивних ознак складу злочину та можливого покарання за скоєння його»1. Найважливішими критеріями криміналізації, з його точки зору, є: 1) оцінка поведінки особи як суспільно
небезпечної; 2) визнання поведінки такою, що суперечить моралі та
засуджується більшістю громадян; 3) констатація факту, що боротьба
з такою поведінкою можлива лише шляхом застосування кримінального покарання і вжиття інших заходів примусу і тим паче заходів переконання для цього недостатньо; 4) встановлення факту, що зазначене покарання здатне забезпечити загальну і спеціальну превенцію. На
думку правника, «криміналізація зумовлюється: 1) підвищенням суспільної небезпечності певних діянь; 2) необхідністю усунення прогалин у законодавстві, 3) встановленням нових суспільних відносин,
що потребують охорони за допомогою норм кримінального права»2.
Як бачимо, криміналіст окремо розглядав критерії й умови криміналізації, що видається нам позитивним. Проте, вважаємо за необхідне
зауважити, що: по-перше, четвертий критерій стосується проблеми
пеналізації злочинів, а не криміналізації; по-друге, третя умова сформульована невдало, оскільки суспільні відносини існують об’єктивно,
а не встановлюються законодавцем. Завдання останнього – лише регулювати й охороняти їх, встановлюючи за найбільш небезпечні порушення кримінальну відповідальність.
В. Б. Дацюк указує, що на підставі аналізу досліджень сучасних авторів (Д. О. Балобанової, О. М. Готіна, А. М. Орлеана, В. М. Поповича
та ін.) серед ключових підстав та принципів криміналізації діянь можна виділити такі: 1) існування суспільно небезпечної поведінки, яка
потребує кримінально-правової заборони; 2) достатня поширеність
(масовидність) суспільно небезпечних діянь; 3) наявність причин та
Тарарухін С. А. Криміналізація. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Нац. акад.
наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во
«Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Київ:
Укр. енцикл., 2003. Т. 3: К – М. С. 392.
2
Там само. С. 392, 393.
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умов, які зумовлюють масове відтворення суспільно небезпечних діянь; 4) можливість та необхідність впливу на суспільно небезпечну
поведінку саме кримінально-правовими засобами; 5) домірність санкції та економії репресії при встановленні кримінальної відповідальності1. З приводу наведеного зазначимо таке. Перша виділена підстава
(принцип) цілком охоплюється другою, адже не може бути достатньо
поширеним діяння, яке взагалі не існує. Крім того, вбачається, що в
окремих випадках є можливою, і навіть необхідною криміналізація
діянь, які ще на практиці не траплялися. Наприклад, Чорнобильська
катастрофа сталася 1986 року, а спеціальна норма, що передбачила
відповідальність за порушення на виробництві правил ядерної або
радіаційної безпеки, з’явилася у КК лише 2001 р. Навряд чи законодавцеві варто було чекати вибуху ядерного реактора, слід було встановити відповідальність за відповідну поведінку ще з початком промислового використання ядерної енергії. Також зазначаємо, що третя
підстава (як і перша) цілком поглинається другою. Більш того, важко
уявити наявність достатньої поширеності діянь (другу підставу) без
наявності причин та умов, які зумовлюють їх масове відтворення
(третьої підстави). Якщо немає причин, то чому відповідні діяння взагалі існують?
Питанням криміналізації і декриміналізації суспільно небезпечних
діянь присвячено параграф 2 Глави ІV «Поняття злочину. Класифікація злочинів» підручника із загальної частини кримінального права2
(автор глави – М. І. Хавронюк). Відзначається, що криміналізація – це
законодавче визнання тих чи інших діянь злочинними, встановлення за них кримінальної відповідальності. Зауважується, що «однією
з аксіом кримінально-правової доктрини є те, що криміналізація того
чи іншого діяння має бути обумовлена певними факторами. Інколи ці
Дацюк В. Б. Безпідставна декриміналізація суспільно небезпечних діянь як
наслідок надмірної гуманізації кримінального законодавства України. Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства:
матеріали Міжнар. наук.-практ. сімп. (Івано-Франківськ, 18–19 листоп. 2016 р.).
Івано-Франківськ: РВВ Івано-Франків. ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 74.
2
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / відп. ред.
Я. Ю. Кондратьєв, наук. ред.: В. А. Клименко, М. І. Мельник. Київ: Прав. джерела,
2002. С. 53–60.
1
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фактори називають підставами визнання діяння кримінально протиправним. У теорії права існують різні погляди щодо факторів (підстав)
криміналізації. На нашу думку, слід виділяти не лише підстави, а й
приводи та умови криміналізації (курсив мій – О. П.), які мають застосовуватися у сукупності, системно. Так, приводами до криміналізації
є: 1) необхідність виконання зобов’язань за міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України; 2) необхідність створення правових механізмів утвердження і забезпечення прав і свобод
людини як головного обов’язку держави, 3) необхідність забезпечення реалізації певних положень Конституції та інших законів України,
4) результати кримінологічних досліджень щодо динаміки і поширеності певного діяння, які обґрунтовують необхідність його кримінально-правової заборони, 5) громадська думка. За наявності зазначених
приводів, стверджує М. І. Хавронюк, єдиною підставою криміналізації діянь є відповідний ступінь і характер їх суспільної небезпеки,
який характеризується їхньою здатністю заподіювати об’єктам кримінально-правової охорони (а не будь-яким іншим об’єктам) істотну (а
не будь-яку іншу) шкоду1. З приводу цього одразу слід зауважити, що
центральним питанням теорії криміналізації є те, які суспільні відносини слід брати під охорону закону про кримінальну відповідальність,
а які ні. Тобто тут саме і слід визначити: які суспільні відносини набудуть статусу об’єкта кримінально-правової охорони, а які не набудуть.
З огляду на викладене, явно невдалим видається зворот щодо здатності діянь заподіювати істотну шкоду «об’єктам кримінально-правової
охорони». Вважаємо, що в такому розумінні суспільна небезпека не
може виступати «єдиною підставою криміналізації».
Вирішення питання про законодавче визнання діяння злочином,
відзначає науковець, обов’язково потребує дотримання певних умов
криміналізації. Їх, на його думку, можна поділити на умови: 1) соціально-психологічного характеру (явна або відносна аморальність
діяння, сприйняття його таким із боку правосвідомості населення,
представників законодавчого і правозастосовчих органів); 2) кримінологічного характеру (якщо боротьба з діянням кримінально-правовими засобами може бути ефективною і прогнозовані побічні соціальні
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / відп. ред.
Я. Ю. Кондратьєв, наук. ред.: В. А. Клименко, М. І. Мельник. Київ: Прав. джерела,
2002. С. 53–55.
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наслідки криміналізації не є негативними); 3) загально-правового характеру (відповідність нової кримінально-правової заборони: Конституції України, міжнародним договорам, ратифікованим Верховною
Радою України, іншим законам України, техніко-юридичним вимогам); 4) кримінально-правового характеру (відповідно до яких не підлягає криміналізації діяння: а) яке не відповідає визначеним в кримінальному законі ознакам злочину, зокрема, не є, власне, діянням,
не може бути винним і вчинюватися суб’єктом злочину; б) яке вже
визнане злочином; в) криміналізація якого спричинить небажану конкуренцію норм КК або іншим чином може суттєво ускладнити процес
кваліфікації злочинів та сприяти помилкам у кваліфікації; 5) кримінально-процесуального характеру (можливість доказування факту
вчинення даного діяння кримінально-процесуальними засобами1.
Аналізуючи викладене, вважаємо за можливе зауважити, що,
по-перше, визначення кримінологічних факторів через те, що «боротьба з діянням кримінально-правовими засобами може бути ефективною», не є зрозумілим. Тут слід було б пояснити від чого саме
залежить чи буде боротьба ефективною? Відповідь на це питання
ускладнюється тим, що на момент прийняття рішення щодо криміналізації ми можемо лише прогнозувати (а не знаємо точно) ефективність такої боротьби. Тому зазначена науковцем обставина видається
нам малопридатною для характеристики умов криміналізації. По-друге, щодо вимог кримінально-правового характеру, зауважуємо, що
вони сформульовані в негативній формі. Не ставлячи за мету критику
такого підходу, відзначаємо, що зворот «не може бути винним і вчинюватися суб’єктом злочину» породжує такі міркування. Виходить,
що якісь діяння можуть бути винними, а якісь не можуть (і криміналізації підлягають лише перші). Тоді не зрозуміло, що це такі за діяння,
які не можуть бути винними? Такі ж непорозуміння виникають і при
дослідженні звороту «не може вчинюватися … суб’єктом злочину».
Виходить, що, з одного боку, існують якісь діяння, які вчинюються
не суб’єктом злочину (і які через це криміналізувати неможна), а з
іншого – є якісь діяння, котрі суб’єкти злочину вчинити не можуть
(не здатні вчинювати?). Вважаємо, що в першому випадку питання

про відповідальність «не суб’єктів» не постане, бо навряд чи в когось
виникне думка про таку «криміналізацію», а в другому, використовуючи логіку М. І. Хавронюка, – не буде приводу для криміналізації,
адже якщо суб’єкт злочину взагалі не здатен вчинити певне діяння,
то воно ніколи не станеться на практиці (не кажучи вже про те, що не
буде достатньо поширеним). Стосовно інших кримінально-правових
умов криміналізації вважаємо за необхідне зауважити, що, по–перше
(а загалом, по-третє), яке навантаження на застереження про неможливість криміналізації діяння «яке вже визнане злочином». Думку про
те, що хтось запропонує криміналізацію такого самого діяння, яке вже
є у КК, відкидаємо з точки зору здорового глузду, а тому залишається
лише така ситуація, коли пропонуються до введення так звані «спеціальні склади» (привілейовані чи кваліфіковані), проте така ситуація,
вочевидь, є складовою третьої кримінально-правової умови запропонованої автором. Тому виділення аналізованої умови видається недоречним.
Далі М. І. Хавронюк пише про способи криміналізації діяння, якими, на його думку, є: а) доповнення Особливої частини КК новими
нормами чи окремими положеннями; б) зміна норм Особливої частини КК; в) внесення відповідних змін до норм Загальної частини
КК; г) офіційне тлумачення Конституційним Судом України кримінально-правової норми, яка змінює (збільшує) обсяг забороненої цією
нормою поведінки без зміни її тексту (без зміни «букви» закону)1.
Підбиваючи підсумок щодо внеску М. І. Хавронюка у вирішення
наукової проблеми, зауважуємо, що в названому підручнику правознавець писав не про соціальну обумовленість, а про криміналізацію,
що, на нашу думку, непослідовно (тим паче відповідні міркування наводяться в главі, що присвячена поняттю злочину, а тому варто було
писати про те, яка поведінка має визнаватися законодавцем злочинною у контексті соціальної необхідності не тільки прийняття нових
заборон, але й збереження вже існуючих). Проте позитивною видається ідея щодо необхідності окремого розгляду приводів, підстави
та умов криміналізації, хоча визначення відповідних понять учений,
на жаль, не запропонував, а лише перелічив можливі приводи, назвав

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / відп. ред.
Я. Ю. Кондратьєв, наук. ред.: В. А. Клименко, М. І. Мельник. Київ: Прав. джерела,
2002. С. 56–58.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / відп. ред.
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підставу та навів розгорнуту систему умов. При цьому, вважаємо, що
підстава криміналізації визначена не досить коректно, а деякі з запропонованих обставин, на нашу думку, не можуть бути використані в
якості умов криміналізації.
В іншій роботі науковець, який на той час обіймав посаду завідуючого відділом Головного науково-експертного управління апарату
Верховної Ради України, відзначив, що за два роки з дня набрання
чинності нового Кримінального кодексу України на розгляд українського парламенту надійшло 65 законопроектів про зміни до нього1.
За спостереженням правника, законопроектами, внесеними народними депутатами України пропонувалося: знову ввести смертну
кару (незважаючи навіть на вже відоме рішення Конституційного
Суду України); криміналізувати такі дії, як: невірна медична діагностика; порушення законодавства про оренду земельних ділянок;
брехня; незаконне проникнення в транспортний засіб з будь-якою
метою; членство в масонських організаціях; перевезення людини
через державний кордон, знищення майна і т.п., – тобто дії, які не
мають ознак суспільної небезпеки, або зовсім є незрозумілими з погляду звичайної логіки; криміналізувати дії, які вже криміналізовані:
серійне вбивство, тобто вбивство двох і більше осіб в різний час; ненадання допомоги хворому військовим медичним працівником; посягання на життя державного виконавця; позабюджетне фінансування судових органів і т.п. Усе це – зауважує правознавець – яскраво
свідчить про відсутність принаймні загальних знань кримінального
права в авторів проектів2. Зважаючи на те, що на сьогодні якимось
чином обмежити право народних депутатів України щодо внесення законопроектів у сфері кримінального права неможна, бо вони:
1) мають це право вже через те, що є представниками народу, а також
через те, що 2) згідно з рішенням Конституційного Суду України
№ 5-рп/2001, вони можуть подавати до Верховної Ради України законопроекти з будь-якого питання, окрім проектів закону про Державний бюджет України, – науковець пропонує такі мінімальні заходи для досягнення стабільності кримінального закону і його зміни
лише в напрямі вдосконалення. По-перше, в законодавчому порядХавронюк М. Законодавчі ініціативи і кримінальний закон. Наук. зап. Харк.
економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. 2004. № 1. С. 122.
2
Там само. С. 124, 125.
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ку врегулювати порядок підготовки законопроектів, які стосуються
визначення дій, що є злочинними, який має, зокрема: а) включати
правила про те, що вони повинні розроблятися (якщо вони вносяться народними депутатами України) тільки у відповідному комітеті Верховної Ради України (на сьогодні це комітет законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності). При цьому з кожного
проекту має створюватися робоча група в складі не менше двохтрьох докторів або кандидатів наук, а також інших вчених, відомих
своїми працями на тему законопроекту, і рівної кількості практичних працівників, до сфери діяльності яких законопроект належить;
б) такий проект має пройти обов’язкову наукову експертизу (наприклад, в Академії правових наук України), а також як мінімум дві
незалежні експертизи в громадських організаціях (кримінологічну,
а також на відповідність Конституції України і міжнародним актам
про права людини). По-друге, в законодавчому порядку встановити,
що закони, які стосуються визначення дій, які є злочинами, набирають сили, якщо: а) вони ухвалені не менше ніж трьома п’ятими
від конституційного складу Верховної Ради України (270 голосами);
б) такі питання розглядаються не частіше ніж 1 раз протягом чергової сесії Верховної Ради України. При цьому всі відповідні законодавчі пропозиції, які зібралися до певної дати, треба узагальнити,
узгоджувати між собою й ухвалювати у вигляді законопроекту або
в пакеті. У перспективі, з точки зору дослідника, треба було б через
внесення змін до Конституції України дещо обмежити право законодавчої ініціативи окремих народних депутатів, а також ліквідувати
можливість внесення змін в КК через референдум1.
Викладене дозволяє стверджувати: М. І. Хавронюк у цій публікації
показав, що далеко не всі законодавчі ініціативи народних депутатів
України є соціально обумовленими, і запропонував процедурні запобіжники, за допомогою яких можна було би забезпечити сталий розвиток вітчизняного кримінального законодавства, уберігши його від
появи нових соціально не обумовлених норм. Цілком погоджуємося з
висновком правника стосовно того, що ми (науковці) повинні зробити
все, що від нас залежить, аби безграмотними хаотичними діями окремих аматорів-співавторів Кримінальний кодекс не перетворився на
Хавронюк М. Законодавчі ініціативи і кримінальний закон. Наук. зап. Харк.
економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. 2004. № 1. С. 125–127.
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калічне, безсистемне і нікому не зрозуміле старорежимне кримінальне укладення, яке не дає ніякого шансу уникнути судових помилок1.
Окрема група правників перед тим, як аналізувати соціальну обумовленість на предметному рівні (певних норм, їх груп та інститутів),
зверталася у своїх дослідженнях до загальнотеоретичних аспектів
проблеми. Зокрема, Н. О. Гуторова відзначає, що проблеми криміналізації суспільно небезпечних діянь, які є принципово важливими,
протягом багатьох років активно розробляються наукою кримінального права. Відповідна розробка виявила суттєві складнощі у формуванні підстав, умов і принципів криміналізації суспільно небезпечних
діянь. Ученими були висловлені й обґрунтовані різні (у тому числі й
діаметрально протилежні) точки зору з цього приводу. А в цілому ж
питання криміналізації діянь й дотепер неможна віднести до остаточно вирішених2. Оцінюючи позицію І. М. Гальперіна, дослідниця переконує, що наведені ним ознаки, які мають бути покладені в основу
криміналізації суспільно небезпечних діянь, у цілому заслуговують
на підтримку, але існування їх у вигляді несистематизованого переліку значно ускладнює реалізацію його положень3. З цього приводу
вважаємо за можливе зауважити, що користуватися систематизованим
переліком звичайно зручніше, проте це не означає, що практична реалізація запропонованої І. М. Гальперіним лінійної структури «значно
ускладнюється».
На думку Н. О. Гуторової, найбільш повно й переконливо основні
принципи криміналізації суспільно небезпечних діянь відбиваються
у роботі «Основания уголовно-правового запрета: криминализация и
декриминализация». З її точки зору, запропонована у цій монографії
система таких принципів є детально обґрунтованою й цілком відповідає потребам правотворчої діяльності. Тому при розгляді проблем
криміналізації суспільно небезпечних посягань на державні фінанси
Н. О. Гуторова вважає за можливе взяти за основу положення, що викладені в зазначеній роботі4. Дослідниця, погоджуючись з авторами
Хавронюк М. Законодавчі ініціативи і кримінальний закон. Наук. зап. Харк.
економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. 2004. № 1. С. 127.
2
Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. С. 45, 46.
3
Там само. С. 46.
4
Там само. С. 47.
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названої монографії, окремо виділяє підстави і принципи криміналізації. Підставою криміналізації посягань на державні фінанси вона
вважає об’єктивну необхідність кримінально-правової охорони цих
відносин. Така криміналізація, її на думку, має здійснюватися із дотриманням основних її принципів, опрацьованих теорією кримінального
права: соціальних та соціально-психологічних (перша група), а також
системно-правових (друга). Далі стосовно теми дослідження правник
аналізує такі принципи: суспільної небезпечності, відносної поширеності, помірності позитивних і негативних наслідків криміналізації,
кримінально-політичної адекватності (принципи першої групи), а також загальноправові та кримінально-правові системні принципи криміналізації: конституційної адекватності, системно-правової несуперечливості криміналізації конкретного діяння, міжнародно-правової
необхідності й допустимості, процесуальної здійсненності переслідування (загальноправові), відсутності прогалин у законі й не надмірності заборони, визначеності і єдності термінології, повноти складу1.
Науковець розглянула окремо ці принципи і зробила висновок після
аналізу кожного з них. На підставі цих висновків можемо підсумувати,
що Н. О. Гуторова вважає, що криміналізація суспільно небезпечних
посягань на державні фінанси в цілому відповідає соціальним, соціально-психологічним, а також загальноправовим системним принципам. Що ж стосується кримінально-правових системних принципів,
то після їх дослідження правник робить висновок, що «аналіз статей
КК, у яких передбачено відповідальність за злочини проти державних фінансів, дає підстави для твердження, що окремі з них сформульовано з порушенням указаних кримінально-правових системних
принципів криміналізації. Таке становище можна пояснити стрімким,
а в окремих випадках і явно поспішним і недостатньо продуманим
прийняттям окремих норм, що неминуче тягне за собою певну їх суперечливість системі чинного кримінального законодавства»2. Викладене дозволяє стверджувати, що позитивним внеском Н. О. Гуторової
у вивченні проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, є те, що вона, по-перше, проаналізувала наявні в
науці точки зору щодо її вирішення та навела аргументи на підтримку
Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. С. 49–59.
2
Там само. С. 59.
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однієї з них; по-друге, вперше в історії вітчизняного кримінального
права дослідила підстави та принципи криміналізації посягань на
державні фінанси, що дозволило їй зробити висновок щодо порушення законодавцем деяких з принципів при формулюванні відповідних
статей КК.
С. Ф. Денисов та П. П. Сердюк у сумісній науковій публікації обґрунтовано відзначили, що «питання соціальної зумовленості кримінально-правових норм є одним із важливіших у теорії
кримінального права»1. На їх думку, «при дослідженні доцільно
вживати термін фактори криміналізації, яких може бути багато, але
не всі з них можуть мати вирішальне значення»2. Уточнюючи свою
позицію, правники зауважують, що кожен окремий фактор самостійно не може мати криміналізаційне значення, лише певна сукупність
факторів може бути підставою для такої. Серед відповідних факторів
вони виділяють основні та побічні. «Основними, без яких неможливо
ставити питання про встановлення кримінально-правової заборони, є
суспільна небезпечність посягань та їх поширення (кримінологічний
фактор), доцільність боротьби з ними засобами кримінальної репресії
(фактор доцільності), усвідомлення суспільної потреби у криміналізації діянь та рівень підготовленості населення до неї (соціально-психологічний). До побічних, тобто до таких, наявність яких ще не є достатньою для встановлення кримінально-правової відповідальності,
на наш погляд, слід віднести нормативний, міжнародний, історичний
та інші»3. У цьому вбачається внесок у вирішення проблеми на загальнотеоретичному рівні.
Переходячи безпосередньо до аналізу соціальної обумовленості
норми, передбаченої ст. 1241 КК України 1960 р., правознавці відзначають: суспільна небезпека торгівлі людьми, на думку правників,
полягає в тому, що потерпіла особа зазнає фізичних і моральних
страждань, позбавляється можливості самостійно розпоряджатися
собою, тобто, фактично перебуває у стані рабства. Інакше кажучи,
торгівля людьми виступає необхідною передумовою обернення людини у стан рабства. Характеризуючи поширеність торгівлі людьми,
Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Соціальна зумовленість кримінально-правової
заборони торгівлі людьми. Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. 2000. № 3. С. 191.
2
Там само. С. 193.
3
Там само. С. 193, 194.
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науковці звертають увагу на те, що такі явища мають місце майже у
всіх регіонах України. Протягом 1998 р. під приводом працевлаштування за кордон незаконно було вивезено 158 жінок та дівчат, яких
використовували там у секс-бізнесі. Спираючись на проведене власноруч соціологічне дослідження, С. Ф. Денисов та П. П. Сердюк зауважують: є всі підстави стверджувати, що вказана кількість фактів
є лише «вершиною айсберга». Тому дослідники цілком обґрунтовано
зазначають, що кримінологічний фактор існування правової норми,
яка передбачає відповідальність за торгівлю людьми, характеризується значною суспільною небезпечністю та достатньо великою поширеністю. Розкриваючи зміст соціально-психологічного фактора,
дослідники переконують, що в основі усвідомлення суспільством
індивідуального акту поведінки і визначення ним ставлення до такого факту лежить певний соціальний стереотип. Така стериотипізація, з їхньої точки зору, може мати як позитивне, так і негативне значення. З одного боку, у суспільній свідомості відображається
певне ставлення до поведінки, явища, тобто формується оціночний
шаблон, який носить об’єктивний характер; з іншого, – вона може
викликати таке ж відношення до всіх, хто певним чином опинився
усередині цього явища незалежно від того, яке становище займає
сама особа – жертви чи винуватого. Досліджуючи згаданий фактор
щодо жертв торгівлі людьми, правознавці констатують, що до жінок,
які стали жертвами вказаного злочину не закріпилося ставлення як
до проституток, «хижих жінок», які промишляють розпустою заради сумнівного заробітку й готові зазнати ризику стати повіями. Результати соціологічного дослідження, проведеного С. Ф. Денисовим
та П. П. Сердюком, свідчать про те, що 78 % опитаних респондентів
ставляться до жінок, які були продані і зазнали сексуального приниження та втягнення у порнобізнес, як до жертви злочину. Своєю чергою, приблизно 85 % людей стверджувально відповіли на питання:
чи дійсно потрібна кримінальна відповідальність за торгівлю жінками та дітьми? Тому, роблять висновок правники, справедливо буде
казати, що торгівля людьми отримала суспільну оцінку як злочин.
Нормативний фактор, переконують дослідники, визначають перш
за все норми Конституції України, згідно з якою, людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3), усі люди є вільні і
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рівні у своїй гідності і правах (ст. 21), кожна людина має право на
свободу та особисту недоторканість (ст. 29)1.
Міжнародний фактор – пишуть науковці – полягає в тому, що законодавець може враховувати досвід міжнародної спільноти у попередженні злочинності та конкретних видів злочинів. Це можуть бути
різноманітні рекомендації міжнародних організацій, їх комітетів, комісій з приводу попередження злочинності та певних видів злочинів,
а також законодавства зарубіжних країн. Особливістю цього фактора
є те, що він має місце безпосередньо під час проектування та прийняття закону. І хоч цей фактор не є обов’язковим, його врахування
буде значною мірою впливати на ефективність дії кримінально-правової норми2. На жаль, жодного документа міжнародних організацій чи
положень кримінального законодавства зарубіжних країн правознавці
навіть не згадують. Це дає підстави стверджувати, що С. Ф. Денисову
та П. П. Сердюку все ж таки не вдалося розкрити зміст міжнародного фактору, який обумовлює існування кримінально-правої заборони
торгівлі людьми в Україні.
Цікавим є розгляд правниками питання: до якого фактору – нормативного чи міжнародно-правового належать чинні міжнародні
угоди? Із посиланням на положення ст. 9 Конституції України, де зазначено, що чинні міжнародні угоди, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою, є частиною національного законодавства
України, – науковці заключають, що «чинні й обов’язкові для України міжнародні угоди складають нормативний фактор зумовленості
кримінально-правової заборони»3. У зв’язку з цим одразу ж виникає
питання, а як бути із підписаними від імені України, але ще не ратифікованими міжнародними угодами. Звичайно, що вони ще не стали
частиною національного законодавства, а тому, за логікою авторів, не
можуть розглядатися серед нормативних факторів. Але, на наш погляд, за своєю правовою природою вони є нормативним документом
і наша держава вже виявила своє прагнення включити їх до системи
власного законодавства, підтримавши закріплені у них положення, і
тому немає підстав виділяти для них окремий фактор або взагалі не
Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Соціальна зумовленість кримінально-правової
заборони торгівлі людьми. Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. 2000. № 3. С. 195–197.
2
Там само. С. 198, 199.
3
Там само. С. 198.
1
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враховувати їх під час характеристики соціальної зумовленості кримінально-правових норм. Далі стосовно предмета свого дослідження
науковці наводять низку ратифікованих Україною міжнародно-правових угод, що стосуються необхідності кримінально-правової протидії
торгівлі людьми і розкривають, якщо слідувати їхній логіці, частину
нормативного фактора (а не міжнародного).
Історичний фактор – зауважують дослідники – показує тенденцію
розвитку законодавства, що захищає особу від поневолення. Аналіз
нормативних пам’яток, починаючи з Руської правди і аж до «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 р. дав правознавцям підстави стверджувати, що законодавство цих часів допускало
в окремих випадках поневолення людини1. І лише в останньому із згаданих документів була передбачена кримінальна відповідальність за
продаж людини у рабство2.
Як бачимо, С. Ф. Денисов та П. П. Сердюк послідовно розглянули кримінологічні (суспільну небезпечність та поширеність), соціально-психологічні (усвідомлення суспільної потреби у криміналізації діянь та рівень підготовленості населення до неї), нормативні та історичні
фактори криміналізації торгівлі людьми. Водночас, з нашої точки зору,
зміст міжнародного фактору стосовно предмета свого дослідження
вони не розкрили, а заявлений на початку статті як обов’язковий фактор
доцільності боротьби з діянням заходами кримінальної репресії під час
аналізу соціальної обумовленості торгівлі людьми взагалі не згадали.
Позитивним у позиції С. Ф. Денисова і П. П. Сердюка видається
те, що вони запропонували власну систему обставин, які слід враховувати при дослідженні соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за торгівлю людьми. У цьому вбачається їх головний
внесок у розв’язання наукової проблеми3.
Є. В. Лащук у науковій статті «Порушення права власності громадян України на житло: питання щодо підстав криміналізації» відДенисов С. Ф., Сердюк П. П. Соціальна зумовленість кримінально-правової
заборони торгівлі людьми. Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. 2000. № 3. С. 199.
2
Там само. С. 200.
3
Пащенко О. О. Аналіз досліджень проблеми соціальної обумовленості кримінально-правової норми, що передбачала відповідальність за торгівлю людьми
в Україні у 1998–2001 роках. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер.: Юрид. науки.
2014. Вип. 1. Т. 3. С. 79–81.
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значає, що «проблематика визначення підстав криміналізації певного діяння достатньо широко висвітлена в юридичній літературі»1.
«Аналіз усіх зазначених вченими умов, принципів, постулатів, критеріїв і підстав криміналізації дає змогу сформулювати «первинне»
поняття підстави для криміналізації певного діяння – соціально-економічних, соціально-психологічних і юридичних обставин, що
зумовлюють потребу протидії певному негативному соціальному
явищу (тобто певним діянням окремих членів соціуму)»2. Сформульоване визначення дозволило правникові зробити висновок про те,
що зазначеними обставинами не можна вважати виділені в літературі
«можливості системи кримінальної юстиції; відсутність негативних
наслідків кримінально-правової заборони; наявність матеріальних ресурсів для її реалізації; несуперечливість криміналізації конституції,
чинному внутрішньому праву, міжнародним угодам держави і нормам моралі; не надмірність кримінально-правової заборони; своєчасність криміналізації тощо»3. Дослідник відзначає, що перелік підстав
криміналізації, який міститься у науковій літературі, є доволі широким. До «найбільш важливих і загальновизнаних» він відносить такі:
1) істотність суспільної небезпеки діянь; 2) їх аморальність; 3) типовість і поширеність цих діянь; 4) неможливість протидії цим діянням інакше ніж шляхом застосування кримінального покарання. Крім
того, – продовжує Є. В. Лащук, – до списку таких підстав «варто долучити міжнародні зобов’язання держави щодо криміналізації певних
діянь, а також гарантування конституцією держави забезпечення правовою охороною певних суспільних відносин»4. Викладене дозволяє
заключити, що загалом при криміналізації правник вважає за необхідне досліджувати 6 підстав. Стосовно двох останніх зауважуємо, що і
міжнародні зобов’язання, і конституційні гарантії також неодноразово виділялися в літературі як відповідні підстави, тому невідомо як
слід розуміти використаний науковцем зворот «варто долучити». Крім
того, вище автор указував, що як підстави криміналізації не можна
розглядати «несуперечливість криміналізації конституції» та «міжна-

родним угодам держави», тому виникає питання про співвідношення
наведеної системи із раніше висловленими судженнями.
При цьому, – продовжує правознавець, – «зазначені підстави повинні враховуватися у їх сукупності під час вирішення питання
щодо криміналізації певних діянь». Водночас Є. В. Лащук не вважає
«обов’язковою наявність усіх без винятку підстав криміналізації»
– для вирішення питання про криміналізацію певних діянь, на його
думку, «має бути встановлено принаймні більшість з них». Окремі
підстави – зауважує правник – можуть бути й невраховані (наприклад, у разі вирішення питання щодо криміналізації геноциду можна
не враховувати відсутність такої підстави, як «поширеність діяння»)1.
Далі дослідник докладно аналізує перші чотири виділені ним підстави криміналізації стосовно предмета свого дослідження2. Про п’яту
(міжнародні зобов’язання) в подальшому тексті статті навіть не згадується. Що ж стосується шостої – то зазначено лише, що «відповідно
до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість
житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду»3. Більше того, правник відзначає, що «ані
про незаконне виселення, ані про будь-які інші дії, що порушують
недоторканість житла особи, в Основному Законі не йдеться»4. Це,
на нашу думку, свідчить про відсутність конституційних гарантій як
підстави для криміналізації відзначених автором «інших дій».
Наведене дозволяє заключити, що позитивним внеском Є. В. Лащука у вирішення наукової проблеми, судячи з цієї публікації, є те,
що він: 1) проаналізував декілька наявних в науці підходів до визначення обставин, що мають враховуватися при криміналізації; 2) на
підставі цього аналізу виділив власну систему відповідних обставин;
3) розглянув їх стосовно предмета свого дослідження; 4) запропонував своє визначення терміна «підстава криміналізації». Водночас зауважуємо, що: 1) правник виявив непослідовність при аналізі стосовно
предмета свого дослідження такої обставини (за його термінологією

Лащук Є. В. Порушення права власності громадян України на житло: питання щодо підстав криміналізації. Кримінальне судочинство. 2013. № 1. С. 122.
2
Там само. С. 124, 125.
3
Там само. С. 125.
4
Там само.

Лащук Є. В. Порушення права власності громадян України на житло: питання щодо підстав криміналізації. Кримінальне судочинство. 2013. № 1. С. 125.
2
Там само. С. 125–128.
3
Там само. С. 128.
4
Там само.
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– підстави), як «конституційні гарантії», а про міжнародні зобов’язання України щодо криміналізації відповідних діянь взагалі не зазначив
нічого; 2) заперечив доцільність використання певних обставин як
підстав криміналізації, а потім увів їх до своєї системи; 3) віддав перевагу терміну «криміналізація» навіть не згадавши, що деякі дослідники писали не про неї, а про «соціальну обумовленість» відповідних
кримінально-правових норм.
Вважаємо за необхідне приділити окрему увагу роботам Д. О. Балобанової, яка, почавши свої наукові пошуки з доволі вузького предметного дослідження, вийшла згодом на вирішення проблеми на загальному рівні, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Теорія
криміналізації»1.
У науковій статті «Принципи криміналізації та встановлення
кримінальної відповідальності за тероризм» дослідниця відзначає,
що криміналізація діяння мусить здійснюватися не заради самого
процесу, а заради тих позитивних результатів, які мають статися внаслідок її застосування. Використання криміналізації як інструменту
здійснення соціального контролю, продовжує правник, є доцільним
лише в тому разі, якщо його застосування досить ефективне. Слід враховувати, переконує авторка, що на ефективність криміналізації діянь
впливає в більшості випадків розмір санкції кримінально-правової
норми. Законодавець в ідеалі має прагнути при здійсненні криміналізації до зниження її об’єму та збільшення інтенсивності. Інакше кажучи, кримінальний закон має захищати найбільш важливі суспільні
відносини за допомогою встановлення суворих санкцій. Інакше він
буде спрямований не на боротьбу зі злочинністю, а на її «розмноження»2. Не заперечуючи проти наведених тверджень по суті, вважаємо
за можливе зауважити, що: 1) ефективність кримінально-правових
норм та їх соціальна зумовленість (за термінологією авторки – «теорія
криміналізації») – це хоча і дуже близькі і взаємопов’язані, але все ж
таки відносно самостійні наукові проблеми. В усякому разі називати умовою здійснення криміналізації її ефективність, з нашої точки
Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: дис. … канд. юрид. наук. Одеса,
2007. 200 с.
2
Балобанова Д. О. Принципи криміналізації та встановлення кримінальної відповідальності за тероризм. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2003.
Вип. 18. С. 309, 311.
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зору, не слід; 2) так само відзначаємо, що питання суворості санкцій
кримінально-правових норм виходить за межі теорії криміналізації і
має розглядатися в межах вчення про пеналізацію злочинів; 3) ефективність криміналізації (тобто досягнення її цілей) забезпечується передусім шляхом невідворотності застосування кримінально-правової
норми, а не розміром передбаченого у ній покарання.
За спостереженням Д. О. Балобанової, «слід мати на увазі, що лише
застосування в оцінці діяння всієї системи принципів криміналізації
може створити підстави (курсив мій – О. П.) для введення чи скасування кримінально-правової заборони»1. Ведучи мову про принципи
криміналізації, дослідниця віддає перевагу класифікації, що була здійснена О. І. Коробєєвим (який використовував для їх позначення термін «підстави»). Тобто те, що на думку О. І. Коробєєва є підставами
криміналізації, вона іменує принципами, які, з її точки зору, у своїй сукупності можуть створити підстави. Аналізуючи принципи (підстави)
криміналізації тероризму, правник доходить висновку про порушення законодавцем чотирьох із них: 1) динаміки суспільно небезпечних
діянь з урахуванням причин і умов, які їх породжують; 2) можливості
впливати на них кримінально-правовими засобами за відсутності
можливості боротьби іншими заходами; 3) урахування можливостей
системи кримінальної юстиції; 4) наявності матеріальних ресурсів
для реалізації кримінально-правової заборони2. Тобто у цій роботі
Д. О. Балобанова стверджує, що система принципів криміналізації
може створити підстави для неї, і поки що окремо не пише про ці
поняття. Так само вона ще не пропонує власної системи принципів,
аналізуючи у цій якості підстави, виділені О. І. Коробєєвим, і зазначає, які з них не враховано законодавцем при криміналізації терористичного акту.
В іншій науковій публікації3 Д. О. Балобанова звертає увагу зокрема на те, що деякі з наведених у літературі факторів мають досить
загальний характер, який не відображає специфіку встановлення криБалобанова Д. О. Принципи криміналізації та встановлення кримінальної відповідальності за тероризм. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2003.
Вип. 18. С. 311.
2
Там само. С. 312.
3
Балобанова Д. О. Щодо характеристики підстав криміналізації. Актуальні
проблеми держави і права. Одеса. 2003. Вип. 18. С. 790–794.
1
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мінально-правової заборони. Через віддаленість від процесу законотворчості вони «опосередковуються в іншій системі детермінант, які
мають вже прямий вплив на законодавця»1. Це: 1) об’єктивні закономірності життя та суспільства; 2) загальні закони управління; 3) рівень
розвитку науки і техніки2. Не заперечуючи проти тези щодо занадто
загального характеру двох перших обставин, відзначаємо, що рівень
розвитку науки і техніки чинить прямий, а не опосередкований вплив
на законодавця, оскільки з підвищенням такого рівня виникають нові
матеріали та процеси, які потребують нормативного регулювання й
охорони. Природно, що спочатку з’являються норми регулятивні, які
містять умови поводження з новими приладами, речовинами тощо, а
вже потім – охоронні, у т.ч. кримінально-правові норми. Проте навряд
чи тут можна простежити «опосередкованість» в тому розумінні, яке
має на увазі авторка, інакше варто буде визнати, що внаслідок «опосередкованого» впливу з’явилися всі норми КК, які мають бланкетні
диспозиції, а стверджувати таке навряд чи правильно.
Також дослідниця відзначає, що «численні фактори відносяться
до різнопорядкових категорій. Поряд з дійсними підставами кримінально-правової заборони знаходяться фактори, які характеризують
особливості законодавчої техніки»3. Погоджуючись із тим, що не всі
наведені в літературі фактори мають однакове значення для констатації соціальної обумовленості кримінально-правових норм, зазначимо,
що одним із основних аспектів досліджуваної наукової проблеми є
саме класифікація і систематизація вже відомих у доктрині обставин.
І в їхній класифікації як раз і слід указати на цю «різнопорядковість»,
але це, з нашої точки зору, не означає, що їх варто протиставляти. Далі
авторка фактично визнає це, зазначаючи, що фактори, які відбивають
особливості юридичної техніки, а також спонукають законодавця до
встановлення норм, що диференціюють відповідальність, «повинні
враховуватися законодавцем не на рівні обумовленості кримінально-правових норм, а на стадії їх формування, коли доцільніше іменувати їх критеріями криміналізації»4. Тобто обставини соціальної
Балобанова Д. О. Щодо характеристики підстав криміналізації. Актуальні
проблеми держави і права. Одеса. 2003. Вип. 18. С. 792, 793.
2
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
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обумовленості Д. О. Балобанова в цій публікації поділяє на підстави
та критерії, а далі пише ще про «дотримання інших умов (курсив мій
– О. П.) криміналізації», а тому використаний нею зворот «не на рівні обумовленості кримінально-правових норм» виглядає нелогічним.
Окрім цього, перелік обставин, яких повинен дотримувати законодавець, диференціюючи відповідальність, наштовхує на висновок, що
вони не мають стосунку до встановлення кримінально-правової заборони, і дійсно не можуть бути підставою для криміналізації. Проте,
на наш погляд, з цього не випливає, що вони є критеріями – тобто
обставинами іншого (менш значущого) порядку, як це робить авторка.
Вважаємо, що це один з аргументів на користь того, що варто писати
про соціальну обумовленість кримінально-правових норм, а не про
криміналізацію діянь, бо використання саме першого терміну дозволяє відповісти на питання: чи обґрунтовано законодавець диференціював відповідальність (створивши спеціальну норму)? У той же час
про криміналізацію тут не йдеться, бо діяння вже було злочином (і
залишиться ним) безвідносно до наявності чи відсутності спеціальної
норми (яка диференціює відповідальність).
У наступній публікації1 науковець зазначає, що «критерії криміналізації – це обставини, які характеризують об’єктивні та суб’єктивні
ознаки діянь, які мають бути криміналізовані, та які підлягають урахуванню в процесі законотворчої діяльності з метою створення актуальних моделей кримінально-правових норм»2. Вони мають ураховуватися на заключному етапі криміналізації – стадії формулювання
кримінально-правової норми. Цей етап, відзначає дослідниця, має
місце вже після аналізу й оцінки підстав криміналізації, на яких вирішується головне питання – про допустимість, можливість та доцільність встановлення кримінально-правової заборони. Відзначаючи, що
«домінують серед критеріїв криміналізації такі обставини, як тяжкість
наслідків, імовірність їх настання, характер порушення відповідних
правил та інше» (що вочевидь виступає як об’єктивний критерій. –
О. П.) авторка водночас зауважує, що «не менше значення для вірного
встановлення кримінально-правової заборони має врахування в якості
Балобанова Д. О. Суб’єктивні критерії криміналізації. Актуальні проблеми
держави і права. Одеса. 2004. Вип. 22. С. 852–855.
2
Там само. С. 852, 855.
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критеріїв криміналізації соціально-психологічних ознак»1. Таких ознак у цій публікації нараховується 6: дані про особу злочинця, мотиви
та мету злочину, суб’єктивну сторону, характеристика потерпілого та
спеціальна осудність (неосудність). З нашої точки зору, послідовніше
було би писати вину, а не про суб’єктивну сторону, оскільки ознаками
останньої, зокрема, є мотиви і мета, які правник розглядає окремо,
«поруч» з суб’єктивною стороною. Тобто бачимо безсумнівний прогрес у позиції правознавця: в першій публікації аналізуються лише
принципи криміналізації стосовно одного злочину (терористичного
акту), у другій уже йдеться про підстави, а в третій – про критерії, які,
на її думку, мають враховуватися на заключному етапі криміналізації
будь-якого суспільно-небезпечного діяння.
Позитивним внеском Д. О. Балобанової в розвиток теорії соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність в аналізований період є те, що вона поділила висловлені раніше в науці судження щодо важливості дослідження зазначеної проблеми та навела
свої, а також те, що в різних наукових статтях вона окремо розглянула
принципи, підстави та критерії криміналізації.
У захищеній у 2007 р. кандидатській дисертації Д. О. Балобанова переконує: «Вивчення історії становлення кримінального права
та кримінального законодавства дозволяє визнати криміналізацію як
процес виявлення суспільно небезпечних форм індивідуальної поведінки, визнання допустимості, можливості й доцільності кримінально-правової протидії їм і фіксації їх у законі як злочинних і кримінально караних»2. Своєю чергою, теорію криміналізації вона визначає як
«сукупність знань, що будується на основних напрямках і засобах
здійснення кримінально-правового регулювання (кримінальна політика) з використанням певних інструментів (підстави криміналізації),
з метою формування й закріплення законодавчої волі по встановленню кримінально-правової заборони»3. Складовими елементами цієї
теорії дослідниця визнає: 1) основні напрямки і засоби здійснення
кримінально-правового регулювання; 2) підстави криміналізації;
Балобанова Д. О. Суб’єктивні критерії криміналізації. Актуальні проблеми
держави і права. Одеса. 2004. Вип. 22. С. 852.
2
Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Одеса, 2007. С. 8.
3
Там само. С. 9.
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3) законодавчу техніку та принципи криміналізації. Нею робиться висновок про необхідність вивчення двох груп факторів, що впливають
на криміналізацію: 1) підстав кримінально-правової заборони, що
служать об’єктивними передумовами її встановлення; 2) принципів
криміналізації, що відносяться до законодавчої техніки. Під принципами криміналізації авторка пропонує розуміти певні обмеження
встановлення кримінальної караності, пов’язані з особливостями
законодавчої техніки, вимогами внутрішнього порядку. До підстав
кримінально-правової заборони правознавець відносить такі: 1) суспільна небезпека – неможливо встановити універсальний критерій,
за яким можна було б визначити достатній для криміналізації ступінь
суспільної небезпеки. Під час обговорення кожної кримінально-правової новели необхідно вирішувати питання про наявність такої в конкретному виді діянь. Суспільною небезпекою охоплюється наявність
достатньо серйозної матеріальної або моральної шкоди, заподіюваної
потерпілим, що впливає на пеналізацію і не є самостійною підставою
криміналізації; 2) типовість і достатня поширеність антигромадської
поведінки, але з урахуванням ступеня суспільної небезпеки та страху населення перед злочинністю; 3) динаміка суспільно небезпечних
діянь із урахуванням причин і умов, що їх породжують; 4) необхідність впливу кримінально-правовими заходами, при цьому було б бажаним враховувати, що кримінальна репресія – крайня форма протидії найнебезпечнішим формам девіантної поведінки; 5) урахування
можливостей системи кримінальної юстиції в протидії тим або іншим
формам антигромадської поведінки, і як їхня складова – наявність матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони;
6) співвідношення позитивних і негативних наслідків криміналізації.
Окрім цього, дослідниця виділяє групу соціально-психологічних підстав криміналізації, куди, на її думку, належать рівень суспільної правосвідомості й психології та історичні традиції. Ця підстава, зазначає
Д. О. Балобанова, займає особливе місце в механізмі кримінальної
законотворчості у зв’язку з тим, що прямо вказує законодавцеві на
обмеження, пов’язані з використанням криміналізації при здійсненні
кримінальної політики1. Тобто загалом правник виділяє 7 підстав криБалобанова Д. О. Суб’єктивні критерії криміналізації. Актуальні проблеми
держави і права. Одеса. 2004. Вип. 22. С. 9, 10. (У зв’язку з цим виникає запитання: а хіба інші «підстави» не обмежують криміналізацію?)
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міналізації, про що і зазначає у висновках свого дослідження1, хоча,
слід зазначити, що сьома виділена підстава складається з двох, а тому
доречніше було б зазначати про вісім відповідних підстав. Принципи
криміналізації виділено такі: 1) відсутність прогалин у законі й ненадмірність заборони; 2) визначеність і єдність термінології; 3) доцільність – можливість створення, зміни й наступного застосування положень кримінального закону, виходячи з потреб суспільства й держави,
для досягнення певних цілей, з урахуванням загальноправових принципів у строго встановлених законодавчих межах, що проявляється
в побудові норм кримінального закону, визначенні їхньої структури,
місця розташування в самому кримінальному законі й встановленні
співвідношення з іншими положеннями КК2.
Порівнюючи положення, що були винесені Д. О. Балобановою на
захист, із тими, що перед цим наводилися у наукових статтях, можна зробити такі висновки: по-перше, в усіх наукових працях авторка
підтримує поділ обставин соціальної обумовленості на підстави та
принципи криміналізації; по-друге, якщо в наукових статтях виокремлювалися також критерії криміналізації, то в авторефераті вони вже
навіть не згадуються; по-третє, в авторефераті дається визначення
принципів криміналізації, чого в попередніх роботах не було. Крім
того, в положеннях, винесених на захист, наявне визначення понять
«криміналізація», «теорія криміналізації», наведено складові останньої. Викладене переконує у поступовому розвиткові авторської концепції правознавця протягом 2003–2007 рр.
Також слід відзначити, що в аналізованому періоді дослідження
соціальної обумовленості норм та інститутів загальної частини кримінального права набули подальшого розвитку. Якщо в 1990-ті рр. цим
питанням приділили увагу лише І. О. Зінченко та О. Г. Фролова, то в
ХХІ ст. в Україні кількість відповідних досліджень істотно збільшилась. Водночас варто відмітити, що масовидного характеру вони все
ж таки не набули.
Питання соціальної обумовленості певних проблем загальної частини кримінального права висвітлювалися в публікаціях Ю. В. АбаБалобанова Д. О. Суб’єктивні критерії криміналізації. Актуальні проблеми
держави і права. Одеса. 2004. Вип. 22. С. 12, 13.
2
Там само. С. 10, 11, 13.
1
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кумової1, А. В. Горностай2, О. В. Дащенко3, Ю. В. Єгорової4, Г. Єремій5, О. О. Наумова6, П. В. Хряпінського7, Є. В. Шевченка8.
Висновки до розділу 1
1. Методологічною основою цього дослідження обрано комплексний підхід до розгляду соціальної обумовленості закону про
кримінальну відповідальність. Перш за все слід згадати методи, які
будуть використані у всіх розділах монографії (і вже використано
під час написання розділу 1). Це діалектичний метод, завдяки якому
предмети (явища, поняття), про які йтиметься у роботі, вивчатимуться
в єдності та суперечності їх протилежностей; а також соціологічний
метод – оскільки людська поведінка (правомірна, протиправна чи належна), є явищем соціальної дійсності, і деякі її форми підпадають
(повинні підпадати) під кримінально-правове регулювання і зумовлюють існування (створення) закону про кримінальну відповідальність.
Абакумова Ю. В. Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Харків, 2007. С. 8.
2
Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин: монографія. Харків: Юрайт, 2013. С. 6, 7.
3
Дащенко О. В. Соціальна обумовленість інституту умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання неповнолітніх. Зб. наук. пр. Харк. нац. пед.
ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Право. Харків. 2007. Вип. 9. С. 137–139.
4
Єгорова Ю. В. Умовні види звільнення неповнолітніх від покарання та його
відбування у кримінальному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Харків, 2015. С. 8.
5
Єремій Г. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 12.
С. 144–147.
6
Наумов О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Запоріжжя, 2016. С. 7, 8.
7
Хряпінський П. Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм. Вісн. Нац. акад. прокуратури України. 2008. № 3. С. 55–62.
8
Шевченко Є. В. Злочини з похідними наслідками: монографія. Харків: Видавець Вапнярчук Н. М., 2005. С. 38–51.
1
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Крім того, під час написання дослідження будуть використані (або вже
використано у цьому розділі) такі наукові методи: аналізу та синтезу,
логіко-історичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, юридичний (догматичний), системного аналізу, системно-структурний,
функціональний, психологічний, лінгвістичний, формально-логічний,
логіко-семантичний, герменевтичний, метод сходження від абстрактного до конкретного і навпаки, методи алгоритмізації та формалізації.
Серед наведених методів слід особливо виділити логіко-історичний метод. Починати дослідження треба саме з історії розвитку наукових поглядів на проблему. Такий підхід дозволяє виявити «білі плями» та окреслити предмет власного дослідження.
2. Аналіз досвіду 1970-х рр. свідчить про таке. По-перше, різні
науковці неоднаково іменували обставини, що визначають соціальну
обумовленість: П. А. Фефелов та В. І. Курляндський визнавали їх критеріями, Н. Ф. Кузнецова – підставами, Г. А. Злобін та С. Г. Келіна
– принципами, П. С. Дагель, Р. Р. Галіакбаров – називав факторами,
І. М. Гальперін використовував терміни «передумови» і «фактори» як
синоніми, М. І. Загородніков називав їх критеріями або факторами.
По-друге, практично кожний правник пропонував різну кількість цих
обставин для констатації соціальної обумовленості кримінально-правової норми. Так, П. А. Фефелов, Н. Ф. Кузнєцова та М. І. Загородніков обмежувалися двома, Р. Р. Галіакбаров та П. С. Дагель вже нараховували по п’ять, І. М. Гальперін – дев’ять, Г. А. Злобін – дванадцять,
В. І. Курляндський – шістнадцять. При цьому Р. Р. Галіакбаров та
В. І. Курляндський не вважали перелік факторів вичерпним. По-третє, деякі криміналісти виділяють обставини вищого рівня ієрархії, які
утворюються групами факторів. На думку П. С. Дагеля – це умови або
підстави. Г. А. Злобін та С. Г. Келіна вперше стали окремо виділяти
поняття принципів, підстав криміналізації, а також криміналізаційних
приводів. Таким чином, в 70-х рр. ХХ ст. ще не було вироблено єдиного методологічного підходу до вирішення зазначеної проблеми: ані
в аспекті термінології, ані в аспекті необхідної кількості відповідних
факторів та їхньої системи.
3. Дослідження наукового доробку першої половини 1980-х рр. дає
підстави стверджувати таке. По-перше, різні науковці неоднаково йменували фактори (обставини) соціальної обумовленості. П. С. Дагель і
М. Й. Коржанський писали, власне, про «фактори», В. М. Кудрявцев

називав їх критеріями або факторами, М. І. Панченко – властивостями або ознаками, О. Ф. Шишов – умовами, В. Д. Філімонов – обставинами або факторами, П. С. Тоболкін – умовами або факторами,
О. І. Коробєєв – умовами, факторами або підставами, В. В. Орєхов
– підставами. Із В. Д. Філімоновим був згоден В. М. Коган, який ще
зазначав «ознаки». Таким чином, до середини 80-х рр. ХХ ст. ще не
було вироблено єдиної термінології для позначення обставин, які належить ураховувати в процесі вирішення питання про доцільність
установлення кримінально-правової заборони певного виду суспільно небезпечної людської поведінки. По-друге, в кожного дослідника
різною є кількість цих факторів для констатації соціальної зумовленості кримінально-правової норми. Так, О. Ф. Шишов обмежувався
2-ма, В. Д. Філімонов – 3-ма, М. І. Панченко та М. Й. Коржанський
уже нараховували по 7, В. М. Коган і В. В. Орєхов – по 8, П. С. Дагель
– 10, В. М. Кудрявцев – 12, О. І. Коробєєв зазначав, що в літературі їх нараховується 13. Це свідчить, що до середини 80-х рр. система необхідної й достатньої кількості факторів ще не була вироблена.
Однак варто відзначити, що тенденції до її побудови намітилися: порівняно із 70-ми рр. було виявлено істотну кількість нових факторів.
По-третє, деякі криміналісти виділяли обставини вищого рівня ієрархії, що утворюються групами факторів. На думку В. Д. Філімонова й
В. М. Кудрявцева, це підстави; П. С. Дагель прямо не називав терміни,
якими позначаються ці обставини, хоча також вирізняв їх. Проте вважаємо, що в цьому плані у вирішенні проблеми соціальної зумовленості кримінально-правової заборони на початку 80-х рр. відбувався
все ж таки певний застій, оскільки жоден з науковців не тільки не
розвинув, а навіть не поділив сформульовану наприкінці 70-х рр. прогресивну ідею Г. А. Злобіна й С. Г. Келіної стосовно необхідності розмежування принципів і підстав криміналізації.
4. Вивчення досліджень правників, які зверталися до вирішення
проблеми соціальної обумовленості в другій половині 1980-х рр. дозволяє стверджувати таке. По-перше, різні науковці, як і раніше, виділяли окремі обставини, що необхідно враховувати при встановленні кримінально-правової заборони. Ці обставини іменувалися ними
по-різному. П. Є. Кондратов писав про фактори, М. О. Беляев називав
їх критеріями або факторами, Н. Б. Алієв – обставинами або факторами. А. В. Кузнєцов писав про підстави (критерії) криміналізації, що
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утворюються групами відповідних факторів. На думку О. І. Коробєєва «фактори» виступають «підставами» кримінально-правової заборони, В. М. Кудрявцев зазначив, що підстави правової регламентації складаються з груп факторів. По-друге, в кожного автора різною є
кількість цих факторів для констатації соціальної обумовленості кримінально-правової норми. А. В. Кузнєцов переліку факторів не навів,
М. О. Бєляєв обмежувався чотирма, Н. Б. Алієв – вже нараховував
шість, П. Є. Кондратов – дев’ять, В. М. Кудрявцев та О. І. Коробєєв
– по десять. По-третє, А. В. Кузнєцов та В. М. Кудрявцев виділяли обставини вищого рівня ієрархії, які утворюються групами факторів. На
думку першого це – підстави (критерії) криміналізації, другого – підстави. Н. Б. Алієв, навпаки, ввів у науковий обіг поняття правотворчої
ситуації, зміст якої розкривав через відповідні фактори. Окрім цього,
лише М. О. Бєляєв писав окремо про причини криміналізації. Таким
чином, у другій половині 80-х рр. не було ще єдиного методологічного підходу до вирішення зазначеної проблеми: правники писали про
різні фактори та неоднаково іменували їх. Більш того, деякі науковці
в одних і тих самих роботах використовували різну термінологію. Як
позитивне надбання слід відзначити виділення понять вищого рівня
ієрархії, а також систематизацію зазначених факторів. Також було
зроблено обґрунтований висновок, що у більшості випадків формулювати конкретні принципи криміналізації тепер не доводиться: багато з них вже описано й сформульовано. Головне завдання вбачалося
у тому, аби побудувати раціональну і достатню систему принципів
криміналізації і, наскільки це можливо, більш розгорнуто визначити
зміст кожного принципу (фактору).
5. В Україні на початку 1990-х рр. відбулися кардинальні зміни в
підході до вирішення розглядуваної наукової проблеми: від загальнотеоретичного рівня – до предметних досліджень (а саме аналізу
окремих інститутів Загальної та окремих норм і груп норм в межах
родового об’єкту Особливої частини КК), які в означений час вже
набули системного характеру. Після переходу досліджень на предметний рівень намітилися два підходи: одна частина науковців вела
мову про криміналізацію (Л. П. Брич, С. Б. Гавриш, П. А. Кравченко,
В. К. Матвійчук), інша (В. І. Борисов, П. А. Воробей, І. О. Зінченко,
М. І. Мельник, О. М. Опальченко, В. І. Осадчий, В. Ю. Шестаков) –
про соціальну обумовленість. На нашу думку, перевагу слід віддати

другому підходу, оскільки криміналізація стосується тих явищ, які
ще не набули свого законодавчого закріплення, в той час як обґрунтування необхідності існування (збереження) певних норм (інститутів) перебуває поза межами поняття «криміналізація» й має бути
досліджено за допомогою теорії соціальної обумовленості закону про
кримінальну відповідальність. У досліджуваний період українські
правознавці неоднаково іменували обставини, що слід враховувати
підчас криміналізації. Так, наприклад, В. К. Матвійчук та В. І. Борисов писали тоді про фактори, Л. П. Брич – про критерії, В. К. Грищук
зазначав «підстави», «чинники», «фактори», І. О. Зінченко вела мову
про «передумови», «умови», «фактори», С. Б. Гавриш та П. А. Кравченко використовували терміни «ознаки», «властивості» «критерій»,
«фактори». В іншій публікації С. Б. Гавриш писав уже про «підстави», які складаються з певної кількості інших обставин. Слід зауважити також, що різною була і кількість відповідних обставин. Наприклад, Л. П. Брич та В. К. Матвійчук виділяли по 4, причому останній
спеціально зазначив, що завданням його публікації не є висвітлення
всіх питань, що визначають необхідність криміналізації у сфері охорони навколишнього середовища; В. К. Грищук – 10, не роблячи перелік вичерпним; С. Б. Гавриш та П. А. Кравченко нараховували 11,
так само не роблячи перелік вичерпним, хоча перший з них в іншій
роботі згадував уже лише про 4; В. І. Борисов, аналізуючи соціальну
обумовленість кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва, об’єднував фактори у 4 відносно самостійні групи.
І. О. Зінченко виділила дві особливості криміналізації складених злочинів, які властиві лише деліктам даного виду.
Позитивним доробком цього періоду є те, що С. Б. Гавриш виділяв
криміналізаційні приводи, які визначав за допомогою поняття «індекс криміналізації», а також звернув увагу на поняття вищого рівня
ієрархії: «підстави криміналізації», що складаються з певної кількості інших обставин. В. К. Грищук навів визначення соціальної зумовленості кримінально-правової норми, окремо писав про підстави
криміналізації (і надав власне визначення цього поняття), властивості
діянь, які доцільно криміналізувати, а також критерії меж криміналізації. В. І. Борисов обґрунтовано підкреслив, що виходячи з відмінності у видах, характері явищ, що детермінують кримінально-правову заборону, фактори, якими обумовлюється існування чи прийняття
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відповідної кримінально-правової норми (групи норм), можуть бути
неоднаковими як з точки зору їхньої кількості, так і змісту кожного з
них, а тому визначення відповідних факторів слід пов’язувати з предметом дослідження. Крім того, заслуговує на увагу висновок В. І. Борисова стосовно того, що окремі фактори, можливість дослідження
яких стосовно явища є теоретично допустимою, можуть лише незначною мірою або найзагальнішим чином характеризувати кримінально-правову заборону, а тому практичне використання їх для пояснення конкретної норми КК (прийняття, збереження, відмови), навряд чи
є доцільним. Також слід відзначити І. О. Зінченко, яка вперше в історії
вітчизняної кримінально-правової науки (як в УРСР так і на теренах
колишнього СРСР) проаналізувала соціальну обумовленість окремого
інституту Загальної частини кримінального права.
6. У другій половині 1990-х рр. в Україні висловлено багато цікавих думок щодо вирішення проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність на загальнотеоретичному рівні.
Було продовжено наукові пошуки в напрямку предметних досліджень
проблеми на рівні аналізу соціальної обумовленості окремих норм
Особливої частини КК. При дослідженні цього періоду нам удалося
виявити лише одну спробу вирішення проблеми стосовно норм та
інститутів Загальної частини КК. У цьому плані попередній досвід
І. О. Зінченко, на жаль, практично залишився без уваги.
У цілому вважаємо, що хоча в Україні у другій половині 90-х рр.
ХХ ст. і не було вироблено одностайного підходу до вирішення досліджуваної наукової проблеми – в цей період було зроблено крок уперед порівняно із першою половиною 90-х рр. Про це свідчить поява
численних розробок проблеми на предметному рівні. Дослідження
соціальної обумовленості окремих норм Особливої частини вже набуло відносної поширеності при написанні дисертацій.
7. На початку ХХІ ст. проблема соціальної обумовленості закону
про кримінальну відповідальність вирішувалася вітчизняними науковцями у такі три способи: 1) були продовжені предметні дослідження, що набули свого поширення ще у 1990-ті рр.; 2) здійснювалися
спроби розв’язання проблеми на загальнотеоретичному рівні, з якого саме і почалося її вирішення у 1970-ті рр.; 3) перед здійсненням
предметних досліджень деякі правники зверталися до аналізу певних
загальнотеоретичних аспектів.
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Розділ 1. Методологічні засади та ґенеза дослідження проблеми соціальної
обумовленості в сучасній теорії кримінального права

Особливо слід відзначити внесок у дослідження наукової проблеми М. В. Карчевського та Д. О. Балобанової. Перший окремо розглянув чинники соціальної обумовленості кримінально-правової охорони та підстави криміналізації суспільно небезпечних посягань. Це
підкреслює, що «соціальна обумовленість» і «криміналізація» – різні
поняття, які не варто використовувати як синоніми. Друга – почавши
свої наукові пошуки з доволі вузького предметного дослідження, вийшла згодом на вирішення проблеми на загальному рівні, захистивши
дисертацію на тему «Теорія криміналізації».
Характерною рисою означеного періоду є певне зростання кількості публікацій щодо соціальної обумовленості норм та інститутів
загальної частини кримінального права. Водночас зауважуємо, що масовидного характеру вони все ж таки не набули.
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РОЗДІЛ 2
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ
ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
2.1. Закон про кримінальну відповідальність
та кримінально-правові норми
як основоположні категорії
кримінального права
Однією із складових, що утворює поняття «соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність», є «закон про кримінальну відповідальність», а тому виникає потреба у з’ясуванні
значення цього терміна. У кримінально-правовій доктрині він використовується у двох значеннях: для позначення кримінального кодексу та однієї з його статей і навіть частини статті. Останню позицію
поділяють також вищі судові інстанції, вказуючи у своїх ухвалах та
інших процесуальних документах таке: «призначити особі за відповідним законом покарання».
Білоруський дослідник А. І. Лукашов відзначає, що під кримінальними законами можна розуміти лише ті, що встановлюють кримінальну відповідальність за суспільно небезпечні діяння, які раніше не були
криміналізовані, або змінюють підстави і умови кримінальної відповідальності за злочинні діяння, вже передбачені в Особливій частині
КК (1). У той же час ним не виключається і більш широке тлумачення:
будь-який закон, що доповнює або змінює КК, і є новим кримінальним законом (2). При виборі з двох зазначених варіантів тлумачення,
зауважує правознавець, важливо розкрити зміст терміна «кримінальний закон». Його дефініція відсутня в законодавстві Республіки Білорусь (так само, як і в КК України – О. П.). Однак, якщо КК є єдиним
кримінальним законом, то очевидно, що поняттям «кримінальний
закон» охоплюються всі закони, що містять норми, які регулюють ті
самі відносини, що регламентуються КК, а не тільки ті, які встановлюють кримінальну відповідальність або змінюють її заснування й
умови. Тому закони, що вносять зміни і доповнення виключно до КК
або поряд із КК і до інших законів, які б питання вони не вирішували,
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є відповідно повністю або частково новими кримінальними законами,
що підлягають включенню до КК, якщо тільки ці питання належать
до сфери регулювання КК1.
П. Л. Фріс стверджує, що можна виділити 3 види нормативних актів, які належать до кримінального закону: 1) КК України, 2) «будьяка окрема стаття (норма) КК України (частина статті), яка визначає
загальні положення, що регулюють питання кримінальної відповідальності за відповідну поведінку, встановлює її підстави та межі»;
3) «міжнародні акти, які визначають підстави та умови кримінальної
відповідальності за окремі злочинні діяння, які ратифіковані Україною та імплементовані в національне кримінальне законодавство»2.
З приводу викладеного вважаємо за необхідне зауважити таке.
По-перше, міжнародні акти не можуть бути віднесені до кримінальних законів, оскільки: а) насправді вони не «визначають підстави та
умови кримінальної відповідальності за окремі злочинні діяння», як
пише правник, а лише закріплюють обов’язок держави встановити
відповідальність за певний вид діяння, що визнаний міжнародною
спільнотою злочином; б) сам дослідник вказує на необхідність імплементації міжнародних актів у кримінальне законодавство (на наш погляд, правильніше казати – «положень міжнародно-правових актів»),
а тому вони вже набувають закріплення в певних статтях (частинах
статей КК), тобто належать до другої виділеної ученим групи. Більше
того, постає питання: навіщо виділяти види законів чи «види нормативних актів, які належать до кримінальних законів», як це робить
П. Л. Фріс? На наше переконання доцільніше обмежитися дослідженням того, в яких значеннях вживається термін «закон про кримінальну
відповідальність», а все інше доречно розглядати під час аналізу джерел кримінального права.
В. І. Борисов звертає увагу на те, що поняття «закон про кримінальну відповідальність», який широко використовується в теорії
кримінального права, є дещо умовним, оскільки, на відміну від КК
Лукашов А. И. К вопросу о понятии «уголовного закона» и правилах формулирования уголовно-правового запрета. Системность в уголовном праве: материалы II Рос. конгр. уголов. права (Москва, 31 мая–1 июня 2007 г.) / отв. ред.
В. С. Комиссаров. М.: Велби, 2007. С. 238.
2
Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Київ:
Центр навч. літ., 2004. С. 19.
1
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або окремо прийнятого Верховною Радою України закону, не має всіх
атрибутів закону як нормативно-правового акта. При цьому правознавець посилається на визначення закону, наведене Ю. М. Тодикою,
згідно з яким – це юридично цілісний і структурно завершений нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою відповідно
до її конституційних повноважень1. Тому В. І. Борисов розуміє кримінальний закон як письмовий правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається Верховною Радою України або всеукраїнським
референдумом і містить кримінально-правові норми2. Якщо в цьому
аспекті правник має на увазі перше значення терміна «кримінальний
закон» (як синонім КК), то зворот «містить кримінально-правові норми» орієнтує на розуміння норми як синоніму терміна «кримінальний
закон» у другому значенні (як окремої статті КК).
Ю. А. Пономаренко, фахівець у питанні кримінальних законів, у
своєму визначенні теж наголошує на тому, що останні приймаються у
встановленому Конституцією України порядку і є письмовими за формою нормативно-правовими актами3. На те, що кримінальний закон є
нормативним актом, указують й інші правники4. Звичайно, що окремі
статті КК (їх частини або навіть декілька статей) не мають усіх ознак
нормативного акта, а тому умовність у розумінні аналізованого поняття, що була відзначена В. І. Борисовим, заслуговує на увагу.
І. О. Зінченко та В. Б. Харченко зауважують, що кримінальне законодавство України складається з законів про кримінальну відпоКримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.:
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 3-те вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2007.
С. 25; Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: монография. Харьков: Факт, 2000. С. 473.
2
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.: М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ – Харків: Юрінком Інтер – Право, 2001.
С. 37.
3
Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі: монографія.
Київ: Атіка, 2005. С. 27.
4
Шаргородский М. Д. Уголовный закон: монография. Л.: Юриздат, 1948.
С. 29, 30; Тилле А. А. Время, пространство, закон: монография. М.: Юрид. лит.,
1965. С. 5; Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение: монография. М.:
Юрид. лит., 1967. С. 15; Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон: монография.
М.: Изд-во МГУ, 1967. С. 23.
1
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відальність, які являють собою єдину нормативну систему – Кримінальний кодекс України. Поняття «кримінальний закон» і «закон про
кримінальну відповідальність» вони визнають тотожними, а тому
стверджують, що КК – це система кримінальних законів1. Слід відзначити, що в інших випадках (не щодо КК) законодавець акцентує увагу
на слові «закон» стосовно структурних елементів єдиного законодавчого акта, який відповідає всім вимогам закону. Наприклад, із назви
Кодекс законів про працю2, слідує, що цей кодекс складається із законів. Водночас кожен із таких законів не має всіх необхідних атрибутів
нормативно-правового акта.
Ю. А. Пономаренко, аналізуючи ст. 3 КК, відзначає порушення
правил формальної логіки при її формуванні, оскільки вона допускає
існування кримінального законодавства як сукупності кримінальних
законів3. Водночас, якщо дотримуватися позиції, що законом про кримінальну відповідальність є кожна кримінально-правова норма, то
гострота поставленого дослідником питання нівелюється, оскільки
тоді виходить, що кодекс складається із сукупності законів. Останнє
твердження є аксіомою.
Показовою у цьому відношенні є позиція М. І. Бажанова, який
зазначав, що КК – це системоутворюючий акт, де кримінальні закони
зведені в певну систему. Стосовно визначення кримінального закону
правник указував, що це акт законодавчої влади, який встановлює
певні норми права, а також писав, що під названим терміном розуміють і окрему статтю КК, і декілька норм, що можуть міститися в
окремому законодавчому акті, і, насамкінець, увесь кодекс у цілому
(КК)4.
Спираючись на викладене можемо підсумувати, що закон про кримінальну відповідальність у другому значенні цього терміна і є криміЗінченко І. О., Харченко В. Б. Кримінальне право України. Загальна та
Особлива частини у питаннях і відповідях: наук.-практ. посіб. Київ: Атіка, 2013.
С. 13, 14.
2
Кодекс законів про працю України: Закон Української РСР від 10 груд.
1971 р. № 322-VIII. Відом. Верхов. Ради Української РСР. 1971. Додаток до № 50.
Ст. 375.
3
Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі. С. 42, 43.
4
Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть: конспект лекций.
Днепропетровск: Пороги, 1992. С. 8.
1
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нально-правовою нормою, бо КК складається з кримінальних законів
(а за визначенням М. І. Бажанова – з норм)1.
Разом з тим, саме поняття «кримінально-правова норма» (відповідно у теорії права – «норма права») теж розуміється не однаково.
Так, переважна більшість фахівців у галузі теорії права є прихильниками розгляду “норми права” в двох аспектах: логічна норма і норма-припис2. Відомий теоретик права С. С. Алексєєв, характеризуючи
другий аспект, зазначав, що це логічно завершене державно-владне
веління, яке міститься в праві та сформульоване в тексті нормативного юридичного акта. За своєю словесно-логічною побудовою це
веління являє собою неподільну єдність за формулою «якщо – то».
Норма-припис, на його думку, як правило, відповідає первісній структурній частині тексту нормативно-правового акта (статті, пункту, абзацу тощо), а ось її «подрібнення» між різними статтями, пунктами
статті тощо правознавець вважає взагалі неможливим3. Екстраполюючи цю думку на проблеми кримінального права, можна стверджувати, що його норми-приписи кореспондують статтям кримінального
кодексу, а також що одна норма-припис не може міститися в двох і
більше статтях КК одночасно.
Пащенко О. О. Закон про кримінальну відповідальність і кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості. Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр.
справ ім. Е. О. Дідоренка. 2017. № 4. С. 105–107.
2
Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций. в 2 т. Свердловск:
Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1972. Т. 1. С. 213; Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 5-те вид, зі змін. Київ: Атіка, 2001. С. 125;
Теорія держави і права: підручник / за ред. С. Л. Лисенкова. Київ: Юрінком-Інтер,
2005. С. 179, 181; Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс):
підручник. Харків: Еспада, 2006. С. 405, 406; Авраменко Л. В. Теорія держави та
права: навч. посіб. 2-ге вид., доп. і переробл. Харків: ФІНН, 2010. С. 196; Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / за заг. ред. Є. О. Гіди. Київ:
Видавець Ліпкан О. С., 2010. С. 88; Тополь Ю. О. Теорія держави і права: курс
лекцій. Хмельницький: Хмельницьк. ун-т управл. та права, 2014. С. 196, 197; Колодій А. М. Норма права. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін. ;
Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН
України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2017. С. 336.
3
Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т. 1. С. 215, 216, 221, 222.
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Приблизно так само, як і С. С. Алексєєв, розв’язує досліджувану
проблему український правник-теоретик П. М. Рабинович. З його точки зору, стаття нормативно-правового акта може виступати зовнішньою формою як юридичної норми, так і юридично-нормативного
припису, за допомогою якого ця норма «організовується», будується.
При цьому під нормативно-правовим приписом дослідник розуміє
уміщене в статті нормативно-правового акта логічно і граматично
завершене деонтичне судження загального характеру1. Як бачимо, це
визначення у родових рисах кореспондує дефініції норми-припису,
що було наведене С. С. Алексєєвим. Думку про те, що норми права
закріплюються в статтях нормативно-правових актів поділяють, зокрема, Ю. А. Ведєрніков та В. С. Грекул. Вони зазначають, що стаття закону містить нормативно-правовий припис, який, як правило, не
має всіх трьох структурних елементів логічної норми права2.
Наше дослідження присвячено другому аспекту розгляду норми права, про які пишуть спеціалісти-теоретики відзначеної групи. У центрі
аналізу перебуватиме норма, що міститься в тексті закону, а не логічна
норма, що формується свідомістю правозастосувача відповідно до тих чи
інших обставин, наприклад у доктрині кримінального права або за необхвдністю застосування до певного випадку (юридично-значущого факту).
Про «норми закону» згадує також Ю. І. Матвєєва, авторка відповідного
розділу підручника, виданого за редакцією М. І. Козюбри3. Водночас зауважуємо, що такий підхід (виокремлення логічних норм і норм-приписів) не є в науці теорії держави і права єдиним (хоча є найбільш поширеним). Друга група учених не проводить сутнісної різниці між логічними
нормами і нормами-приписами, використовуючи ці слова як синоніми4, а
третя – ні норм-приписів, ні норм закону взагалі не згадує5.
Рабінович П. М. Норма права. Юридична енциклопедія. Т. 4: Н – О. С. 190.
Ведєрніков Ю. А., Грекул В. С. Теорія держави та права: навч. посіб. 4-те
вид., допов. і переробл. Київ: Центр навч. літ., 2005. С. 101, 131.
3
Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте,
2015. С. 179–181.
4
Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права: елементарний
курс. 2-ге вид. Харків: Одиссей, 2008. С. 207, 213; Шевченко А. Є., Старостяк А. В.
Теорія держави і права: навч. посіб. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. С. 94, 102, 103.
5
Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебник / под ред. В. Г. Стрекозова. М.: Интерстиль, Омега-Л, 2006. С. 229, 236, 297; Новик М. К, Новик В. А.
1
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У доктрині кримінального права також не склалося єдиного підходу до розуміння відповідних норм. Слід одразу зауважити, що значна
кількість фахівців узагалі не згадує про логічні норми і норми-приписи, а веде мову про норми кримінального законодавства, норми
Особливої частини КК або норми про злочини1. Представники іншої
групи застерігають, що не слід плутати кримінально-правові норми
із нормативними (законодавчими) приписами, оскільки останні, зокрема, можуть бути як правовими, так і неправовими, та уособлюють
одночасно і зміст і форму права2. Але більшість правників розуміють
кримінально-правову норму в двох аспектах: як логічну норму і норму-припис. При цьому, лише деякі з них прямо вказують на ці аспекти. Про позицію інших можна судити лише на підставі аналізу змісту
їхніх досліджень.
Як зазначає С. Д. Шапченко, логічні норми – це загальне правило,
яке виявляється логічним аналізом і втілює в собі органічні зв’язки
між кількома нормативними приписами, що можуть міститися в різних частинах, розділах (главах) відповідного юридичного акта чи наТеорія держави та права: практикум. Житомир: Полісся, 2006. С. 117–128; Теория
государства и права: учебник / под общ. ред. А. С. Васильева. 2-е изд. Харьков:
Одиссей, 2007. С. 185–216.
1
Сташис В. В., Бажанов М. И. Личность под охраной уголовного закона:
монография. Симферополь: Таврида, 1996. С. 3; Тяжкова И. М. Неосторожные
преступления с использованием источников повышенной опасности: монография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 76, 213; Котовенко О. М. Кримінальна
відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів: монографія. Харків: Консум, 2004. С. 19–21; Володіна О. О.
Кримінальна відповідальність за викрадення людини: монографія. Харків: Видавець Чальцев О. В., 2005. С. 9–30; Злочини проти встановленого порядку несення
військової служби (військові злочини): навч. посіб. / Анісімов Г. М. та ін.; за заг.
ред. М. І. Панова. Харків: Право, 2011. С. 3; Злочини проти правосуддя: навч. посіб. / Борисов В. І. та ін.; за заг. ред.: В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Нац.
ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. С. 11.
2
Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі. С. 22. Дорош Л. В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки. Питання боротьби зі
злочинністю. Харків. 2010. Вип. 20. С. 69; Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія. Харків: Право, 2012.
С. 7, 115.
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віть в окремих юридичних актах, а нормативний припис – це елементарне, логічно завершене державно-владне веління, безпосередньо
виражене в тексті юридичного акта. Якщо здійснювати поділ норм
кримінального права на норми Загальної частини і норми Особливої
частини, – мова йде про нормативні приписи, якщо ж підкреслюється
єдність норм Загальної та Особливої частин кримінального права, їх
нерозривний зв’язок – очевидно, маються на увазі логічні норми даної
галузі права1. Л. В. Іногамова-Хегай вказує, що нормою про злочин
є логічна кримінально-правова норма, яка складається з декількох
норм-приписів Загальної і однієї норми-припису Особливої частин
КК2. А. В. Наумов пише, що кримінальний закон містить кримінально-правові приписи, тобто кримінально-правові норми3. Одразу ж після цього науковець зазначає, що будь-яка норма Особливої частини
відповідає класичній триелементній структурі правової норми – гіпотеза, диспозиція, санкція4. Тобто правник веде мову про те, що теоретики права називають логічною нормою. Це дозволяє стверджувати,
що він розрізняє логічні норми та норми-приписи.
На думку М. І. Панова, «системна множинність норм кримінального права являє собою законодавство про кримінальну відповідальність»5. Деякі з норм, – продовжує правник, – забороняють і пасивну форму поведінки особи. Це норми-приписи, які встановлюють
обов’язок вчинення активних дій за умов, що особа могла у цій конкретній обстановці їх вчинити, не допустити спричинення шкоди. За
структурою, – зазначає правознавець, – норми кримінального права
включають в себе такі елементи, як гіпотеза, диспозиція і санкція, які
органічно пов’язані між собою й утворюють єдине ціле6. Вочевидь
Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / за ред.:
П. С. Матишевського, С. С. Яценка, П. П. Андрушка. Київ: Юрінком Інтер, 1999.
С. 8.
2
Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2002. С. 62.
3
Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. С. 88.
4
Там само.
5
Панов М. І. Норма кримінального права. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов
(заст. голови) та ін. 2017. С. 623.
6
Там само. С. 623, 624.
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тут ідеться про логічну норму. Далі М. І. Панов прямо це визнає, вказуючи: «норма кримінального права становить складне комплексне
нормативно-правове утворення (логічна норма), що знаходить своє
закріплення перш за все у відповідній статті (частині статті) Особливої частини КК і, по-друге, в окремих статтях Загальної частини
КК1».
Вважаємо за необхідне підтримати М. І. Мельника, який пише,
що немає достатніх підстав відмовлятися від вживання терміна «кримінально-правова норма» для позначення положень Особливої частини КК, які встановлюють відповідальність за злочини2. Можна
стверджувати, що він має на увазі норми-приписи, про які вели мову
С. С. Алексєєв та інші теоретики права. В іншому місці М. І. Мельник
фактично визнає наявність логічних норм, зазначаючи, що традиційно структурними елементами кримінально-правової норми у такому
розумінні визначають гіпотезу, диспозицію і санкцію3. В. О. Навроцький доводить, що є статті Особливої частини КК, де викладено
декілька норм, і, навпаки, коли одну норму відображено в багатьох
статтях. Даючи визначення формулі кваліфікації, правник зазначає,
що це «вказівка на кримінально-правові норми Особливої, а в певних
випадках – і Загальної частини кримінального закону»4. Тобто кожна
частина формули кваліфікації виступає як окрема кримінально-правова норма, а не лише як стаття або частина статті КК. Крім того, з викладеного випливають ще два дуже важливі, на наш погляд, висновки:
по-перше, правник (як і М. І. Мельник) визнає, що норми містяться,
зокрема, в Особливій частині КК, і, по-друге, пише не лише про кримінально-правові норми (або норми кримінального права), як роблять
інші згадані правознавці, а про кримінально-правові норми кримінального закону. З таким підходом з нашої точки зору, слід погодитися.
Так само заслуговує на схвалення теза, висловлена П. П. Андрушком,
Панов М. І. Норма кримінального права. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов
(заст. голови) та ін. 2017. С. 624.
2
Мельник М. Кримінально-правова норма чи соціальна аномалія? Право
України. 2004. № 9. С. 119.
3
Там само. С. 115.
4
Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. Київ: Знання, 2000. С. 23.
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на думку якого, нормативні приписи – це норми кримінального законодавства1.
Ю. В. Баулін та Ю. А. Пономаренко вносять пропозицію запровадити в науці кримінального права поняття «макронорма кримінального права» і «мікронорма кримінального права»2. Для прикладу
вони наводять норму, що «регулює повноваження держави у кримінально-правових відносинах, породжених крадіжкою («якщо фізична
осудна особа, яка досягла 14-річного віку, вчинила таємне викрадення
чужого майна на суму понад 0,2 н.м.д.г. < … > (гіпотеза), то суд повноважний призначити їй покарання у виді < … > (санкція)»), складається з низки менших за обсягом норм, які визначають, зокрема,
суб’єкта цього злочину, форму його вини, момент закінчення злочину,
загальні засади й спеціальні правила призначення покарання за нього,
можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності або
від покарання, момент виникнення і припинення її судимості тощо»3.
У такому разі, як бачимо, макронорма (що, на думку правників, складається з гіпотези і санкції4) є логічною нормою (у тому розумінні, в
якому цей термін використовують теоретики права), а мікронорма – в
цьому ж аспекті кореспондує нормі-припису. Останнє автори фактично самі визнають, стверджуючи, що мікронорми відображені в приписах кримінального закону5, роблячи при цьому застереження, що не
всі такі приписи містять кримінально-правові норми (а містять норми
інших галузей національного права України, як-то: конституційного,
кримінального процесуального, цивільного, адміністративного тощо)6.
З огляду на позицію Ю. В. Бауліна та Ю. А. Пономаренка доречним убачається твердження, що логічна норма може бути соціально
обумовленою лише за умови соціальної обумовленості всіх норм-приАндрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види. Право України. 2011. № 9. С. 35.
2
Баулін Ю., Пономаренко Ю. Системність у кримінальному праві та кримінальному законодавстві. Право України. 2017. № 5. С. 91.
3
Там само.
4
Хоча на с. 92 дослідники зазначають, що в мікронормах відображаються
певні елементи гіпотези і диспозиції.
5
Там само. С. 93.
6
Там само. С. 94.
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писів із яких вона складається. Тому дослідження варто починати із
встановлення соціальної обумовленості меншого за обсягом юридичного феномену. Послідовним вбачається розгляд соціальної обумовленості норми-припису, адже у разі її відсутності про соціальну обумовленість логічної норми годі й казати.
Окрім цього, з нашої точки зору, спотворення дійсного змісту логічної норми може бути пов’язане не з відсутністю соціальної обумовленості якоїсь норми-припису із тих, що її утворюють, а з іншими
причинами, що мають суб’єктивний характер і зовсім не пов’язані з
неправильним віддзеркаленням у ній (макронормі) суспільних потреб. Оскільки логічна норма формується у свідомості певного суб’єкта (правозастосувача, науковця, студента тощо), то процес її формування може бути хибним. Наприклад, коли такий суб’єкт помилково
визначає складові (мікронорми), що утворюють досліджувану ним
макронорму. Вади такого характеру пов’язані з недостатньою кваліфікацією відповідного суб’єкта і ніяким чином не стосуються проблеми
соціальної обумовленості. Власне «соціальних» якостей у такої (неправильно сформованої) логічної норми немає і бути не може.
Тому вважаємо, що доцільним є аналіз соціальної обумовленості
норми-припису, і саме в такому значенні слід розуміти кримінально-правову норму в контексті її соціальної обумовленості. Водночас
встановлення соціальної обумовленості логічної норми виглядає позбавленим сенсу, оскільки, по-перше, запорукою цього є певна «сума
соціальних обумовленостей» норм-приписів, що її утворюють, і,
по-друге, логічна норма може бути неправильно побудована суб’єктом, який формує її у власній свідомості. Помилки другого виду перебувають поза предметом дослідження проблеми соціальної обумовленості взагалі.
Ю. М. Ткачевський зазначає, що до закону (норми права) висуваються численні вимоги1. Така побудова речення свідчить про те, що
поняття «закон» і «норма права» науковець використовує як синоніми.
Таким чином аналіз надбання попередників дозволяє заключити,
що в доктрині кримінального права поняття «кримінально-правова
норма» («норма кримінального права») використовується, зокрема,
як норма-припис, тобто для позначення окремих статей (частин стаКурс уголовного права. Общая часть: в 2-х т. / под ред.: Н. Ф. Кузнецовой,
И. М. Тяжковой. М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. Т. 1. С. 92.
1
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тей) як Загальної так і Особливої частин КК. Саме в такому значенні
поняття «кримінально-правова норма» будемо використовувати ми у
цьому дослідженні.
Необхідність уживання терміну «закон про кримінальну відповідальність» для позначення не лише КК, а і його структурних елементів (кримінально-правових норм) зумовлюється декількома чинниками. По-перше, норми Особливої частини КК містять яскраво
виражені заборони, що звернуті до населення, які відрізняються не
тільки за об’єктом охорони, а й за характером діянь, які неможна вчиняти. По-друге, не лише КК у цілому, але і його окрема стаття (чи
навіть її частина) мають самостійний ефект сприйняття її змісту та
наслідків застосування. Ю. В. Баулін пише, що в аспекті психологічного, інформаційного та ціннісно-орієнтаційного впливу кримінально-правова норма звернута до певної кількості осіб, на яких вона поширює власний вплив1. По-третє, як уже відзначалося, в ч. 1 ст. 3 КК
Кримінальний кодекс іменується «законодавство», що у свою чергу,
являє собою сукупність законів. По-четверте, в ч. 2 ст. 3 КК у множині
сказано, що до Кодексу включаються «закони». По-п’яте, в ч. 5 ст. 3
КК знову таки у множині зазначено, що «закони» про кримінальну
відповідальність мають відповідати положенням міжнародно-правових договорів. З цього випливає, що останнім повинен відповідати не
лише Кодекс у цілому, а й кожен із законів окремо. По-шосте, у всіх
частинах ст. 5 КК та її назві «Зворотна дія закону про кримінальну
відповідальність у часі» термін «закон» вжито в однині. Звідси слідує,
що треба вирішувати питання про зворотну силу окремого закону, а
не Кодексу в цілому.
Також слід зазначити, що соціальна обумовленість залежить від
виду правового явища, а в кримінально-правовій доктрині стосовно
законодавства про кримінальну відповідальність (КК) стало звичним
у цьому аспекті поділяти на види не закони, а норми. Зауважуємо, що
зворот «види законів про кримінальну відповідальність» у науці (в
більш поширеному трактуванні) вживається зовсім в іншому значенні. Йдеться про КК та закони тимчасової дії, які до КК не включаються. Слід зауважити, що терміни «охоронні закони про кримінальну
Баулин Ю. В. Правовая система Украины: история, состояние, перспективы. Баулин Ю. В. Вибрані праці / уклад. та відп. ред.: Ю. А. Пономаренко,
О. В. Харитонова. Харків: Право, 2013. С. 600.
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відповідальність», «регулятивні закони про кримінальну відповідальність», а тим паче «закони-дефініції» та «заохочувальні закони» – у
кримінально-правовій доктрині не використовуються. Водночас залежно від виду норм (або законів) слід вирішувати питання щодо їх
соціальної обумовленості. Це пояснюється різним функціональним
призначенням останніх. Зважаючи на це логічним є припущення щодо
неоднаковості обставин (причому як їх кількості, так і найменування),
за допомогою яких визначається соціальна обумовленість законів про
кримінальну відповідальність (кримінально-правових норм) різних
видів.
Проблема поділу кримінально-правових норм на види, як правильно підмітила О. В. Наден, в літературі постає зазвичай не самостійно,
а у зв’язку з дослідженням деяких інших питань, пов’язаних із поняттям, змістом, системою кримінального права, кримінального законодавства тощо1. Одним із таких питань є соціальна обумовленість кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність).
Тому види зазначених норм ми будемо виділяти, спираючись на наявність особливостей у встановленні їх соціальної обумовленості, а не
на якийсь інший критерій. Водночас справедливим вбачається і зворотне твердження: соціальна обумовленість кримінально-правових
норм різних видів характеризується неоднаково, різним чином2.
М. І. Бажанов, В. О. Навроцький, А. В. Наумов, В. Д. Філімонов
та багато інших українських і російських криміналістів поділяли (поділяють) кримінально-правові норми на норми загальної та норми
особливої частини. Як зауважує О. В. Наден, не буде перебільшенням
твердження про те, що до останнього часу такий поділ був у науці
Наден О. В. Теоретичні основи … . С. 111.
Пащенко О. О. Види кримінально-правових норм та їх соціальна обумовленість. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та
оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 3 берез. 2017 р.). Хмельницький: Вид-во Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 2017. С. 349; Пащенко А. А. О значении
выделения видов норм в Уголовном кодексе Украины для решения вопроса об
их социальной обусловленности. Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты: сб. материалов
респ. научн.-практ. интернет-конф. (Брест, 23 марта 2017 г.) / редкол.: О. Н. Иванчина (гл. ред.) и др. Брест: Изд-во Брест. гос. ун-та. 2017. С. 94.
1
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загальноприйнятим, беззаперечним і став хрестоматійним1. Не оспорюючи доцільність такого поділу і не коментуючи критичні міркування, які з’явились щодо нього протягом останнього часу2, вважаємо за
необхідне зазначити, що для вирішення питання про соціальну обумовленість наведена класифікація норм мало що дає. Справа в тому,
що як у Загальній, так і в Особливій частині КК наявні різні за змістом
норми, дослідження соціальної обумовленості яких не може ґрунтуватися на однакових засадах. Візьмемо для прикладу три норми Загальної частини КК: ст. 9 «Правові наслідки засудження особи за межами України», ст. 45 «Звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям», а також Примітку до останньої статті, де
надається визначення корупційного злочину. Вочевидь, зважаючи на
різне функціональне призначення наведених норм, їх соціальну обумовленість неможливо досліджувати за допомогою одного і того ж
кола обставин. Тобто навіть у межах Загальної частини наявні норми,
які істотно відрізняються одна від одної. Тепер приклад з Особливої
частини: ст. 137 «Неналежне виконання обов’язків щодо охорони
життя та здоров’я дітей», ст. 401 «Поняття військового злочину», ч. 2
ст. 111 КК «Звільнення від кримінальної відповідальності за державну
зраду». Не викликає сумніву, що завдання, які переслідував законодавець, встановлюючи ці норми, є різними.
Таким чином, поділу кримінально-правових норм на норми Загальної та норми Особливої частин явно недостатньо для формування
інструментарію (кола обставин), за допомогою якого визначається їх
соціальна обумовленість. З іншого боку, слід зауважити, що і в Загальній, і в Особливій частинах наявні норми з однаковим функціональним призначенням. Перш за все це стосується тих, що передбачають
можливість непритягнення (або звільнення) особи від кримінальної
відповідальності за певних умов. Такі норми стимулюють певну корисну для суспільства поведінку суб’єкта злочину. Вони розташовані законодавцем як у Загальній, так і в Особливій частині КК: ст. 17
«Добровільна відмова при незакінченому злочині», ст. 46 «Звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим», ч. 2 ст. 114 «Звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство», ч. 3 ст. 175 «Звільнення від кримінальної відпо1
2

Наден О. В. Теоретичні основи … . С. 113.
Там само. С. 113–128.
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відальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших
установлених законом виплат» тощо. Наведене судження є другим
аргументом, що підтверджує неможливість використання розглядуваної класифікації кримінально-правових норм для вирішення питання
щодо їх соціальної обумовленості.
Іншу класифікацію кримінально-правових норм запропонував
В. Д. Філімонов. З його точки зору, існують норми, що регулюють поведінку громадян та діяльність державних органів головним
чином через інші правові норми (норми, що визначають завдання,
принципи та основні поняття кримінального права) та норми, які
безпосередньо регулюють поведінку громадян та (або) діяльність
державних органів1. Вважаємо, що такий поділ норм на види (так
само, як і наведений перед цим) не є прийнятним для вирішення
питання про їх соціальну обумовленість. Коло обставин, що визначають останню, не може залежати від прямого чи опосередкованого
впливу певної норми. Крім того, аналізована класифікація не віддзеркалює особливостей норм залежно від мети та предмета кримінально-правового регулювання2.
О. В. Наден вважає, що всі норми кримінального права є регулятивними3 і водночас уповноважуючими4, розглядаючи другі як різновид перших. Ці норми, своєю чергою, залежно від характеру повноваження, яке ними передбачено, вона поділяє на дві групи: 1) ті, що
встановлюють повноваження держави щодо покладення на злочинця
кримінальної відповідальності; 2) ті, що передбачають повноваження
повного або часткового звільнення його від такої відповідальності5.
На наш погляд, така класифікація також є неприйнятною для вирішення проблеми соціальної обумовленості, оскільки, по-перше, не
віддзеркалює всього різноманіття норм, і, по-друге, ігнорує охоронну
функцію кримінального права, яка закріплена в ч. 1 ст. 1 КК та переважною більшістю науковців визнається найголовнішою серед усіх
функцій названої галузі права.
Филимонов В. Д. Норма уголовного права: монография. СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2004. С. 15.
2
Пащенко А. А. О значении выделения … . С. 94, 95.
3
Наден О. В. Теоретичні основи … . С. 121.
4
Там само. С. 126.
5
Там само. С. 126, 127.
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Кримінально-правовий метод не зводиться суто до заборони і,
відповідно, система кримінально-правових норм не вичерпується
заборонними нормами1. Т. В. Кльонова виділяє також зобов’язувальні, дозвільні норми, а також звернені до суду уповноважуючі
норми2. Раніше за неї ці види норм називали П. С. Тоболкін3 та
В. М. Галкін4. При цьому останній такою класифікацією не обмежився, і, ґрунтуючись на постулаті про регулятивну й охоронну функції права, писав про регулятивні та охоронно-регулятивні
кримінально-правові норми5, а згодом згадав ще заохочувально-регулятивні6. Правник зауважив, що охоронні норми також є регулятивними, інакше, на його переконання, вони не були би нормами7,
а заохочувальні не лише стимулюють суб’єкта обіцянкою певних
благ, а водночас наділяють правом чи покладають обов’язок на
державу надати відповідне заохочення8. Вважаємо, що наведене
уточнення є цілком справедливим, але, з нашої точки зору, зайвим.
Справа в тому, що регулювання відносин є призначенням права в
суспільстві, а тому не може існувати норм, які нічого не регулюють. Якщо підходити до вирішення проблеми в запропонованому
науковцем аспекті, то випливає, що усі норми є регулятивними, а
це мало що дає для їхньої класифікації. Тому вказівка на регулятивну складову охоронних норм вбачається зайвою. Те саме стосується й заохочувальних норм, що не лише передбачають сприятливі наслідки, які настають або можуть настати для окремих осіб у
разі виконання ними певних вимог, а й регулюють діяльність судових і правоохоронних органів держави в таких випадках. Тобто заНаумов А. В. Реализация уголовного права и деятельность следователя:
учеб. пособ. Волгоград: Волгоград. сред. шк. МВД СССР, 1983. С. 29–31.
2
Кленова Т. В. Структура уголовно-правовой нормы и выражение ее предписаний в законодательстве. Сов. государство и право. 1988. № 11. С. 84.
3
Тоболкин П. С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм.
С. 41.
4
Галкин В. М. Классификация уголовно-правовых норм. Проблемы совершенствования советского законодательства. М. 1976. Вып. 5. С. 147.
5
Там само. С. 145, 146.
6
Там само. С. 152.
7
Там само. С. 145.
8
Там само. С. 152.
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охочення суб’єкта до певної поведінки неможливе без одночасного
регулювання реакції на неї з боку держави1.
О. А. Герцензон поділяв кримінально-правові норми на три види:
декларативні (норми-задачі та норми-принципи), дефінітивні (такі,
що визначають певні поняття) і спеціальні (такі, що конструюють
конкретні склади злочинів)2. В. С. Прохоров, М. М. Кропачев та
О. М. Тарбагаєв також вказували на три види відповідних норм,
але зовсім інші: заборонні, зобов’язальні, та дозвільні3. На думку
Н. О. Лопашенко, існують регламентуючі (або приписуючі), заборонювальні (або заборонні), а також заохочувальні (або стимулюючі) норми4. Натомість М. О. Кауфман згадує лише два види норм.
На його погляд, визнаючи і захищаючи права людини, кримінальне
право здійснює це подвійним чином, регулюючи відповідні кримінально-правові відносини не лише нормами-заборонами (охоронювальними нормами), але й нормами-дозволами (уповноважуючими
нормами)5. Слід зазначити, що останній термін використовувався ще
М. Д. Дурмановим6.
Слушним вбачається судження Ю. В. Бауліна, що вид норми визначається тим видом кримінально-правових відносин, які призначена впорядковувати така норма в єдності з іншими нормами7. Слід
підтримати також О. В. Гороховську, яка вважає, що природа соціальної обумовленості суспільних відносин і кримінально-правових
норм, що їх регулюють і охороняють, єдина8. Тому відповідним виПащенко А. А. О значении выделения … . С. 95, 96.
Герцензон А. А. Уголовное право. Часть Общая: учеб. пособ. 2-е изд. М.:
РИО ВЮА, 1948. С. 182.
3
Прохоров В. С., Кропачев Н. М., Тарбагаев А. Н. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, ответственность: монография.
Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. С. 76.
4
Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. В. С. Комиссарова. С. 60.
5
Кауфман М. Уголовное право и уголовный закон (вопросы теории). Уголовное право. 2001. № 4. С. 33.
6
Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. С. 140.
7
Баулин Ю. В. Уголовное право как система уголовно-правовых норм. Баулин Ю. В. Вибрані праці. С. 812.
8
Гороховська О. В. Вбивство через необережність … . С. 7.
1
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дам суспільних відносин кореспондують такі самі види кримінально-правових норм1.
І. В. Діордіца зазначає, що виділяються такі види кримінально-правових відносин і, відповідно, норм: охоронні, заборонні та
відносини у сфері правомірної поведінки2. У зв’язку з цим цікаво
було би дізнатися, як заборонні кримінально-правові відносини співвідносяться з охоронними? Нажаль відповіді на це питання правник
не надає. На наш погляд, тут ідеться про одне і те саме. Якщо ж
під заборонними нормами кримінального права маються на увазі ті
положення, що унеможливлюють для правозастосовувача вчинення
якихось дій, то у такий спосіб ці норми регулюють належну поведінку останнього, тобто є регулятивними. Так, наприклад, згідно з ч. 6
ст. 80 КК, «давність не застосовується у разі засудження за злочини
проти миру та безпеки людства, передбачені статтями 437–439 та
частиною першою статті 442 цього Кодексу». Це положення не дозволяє суду застосовувати давність у перелічених випадках, регулюючи тим самим його поведінку. Крім того, навряд чи наведене положення можна назвати кримінально-правовою нормою. Такою є лише
ст. 80 КК у цілому. Вона регулює звільнення від відбування покарання, тобто є регулятивною нормою. Також слід зазначити, що, якщо
взяти окремо ч. 6 названої статті КК, то вона не має власного, самостійного об’єкта (предмета) кримінально-правового регулювання, а
виконує відповідну функцію лише в сукупності з іншими положеннями цієї статті. До такого ж висновку можна прийти й аналізуючи
ч. 2 ст. 19 КК, в якій зазначено, що «не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності,
тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати
ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового
розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого
стану психіки». Встановлена тут заборона на притягнення до кримінальної відповідальності не має самостійного характеру, не може
бути названа окремою кримінально-правовою нормою, є частиною
норми, що регулює питання осудності. Зазначене є характерним і
Пащенко О. О. Види кримінально-правових норм … . С. 349.
Діордіца І. В. Кримінальне право України: навчальне видання: посіб. для
підготовки до іспитів. Київ: Видавець Ліпкан О. С., 2010. С. 17.
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для інших статей КК, окремі частини яких містять адресовану правозастосувачеві заборону вчиняти певні дії: ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 10, ч. 2
ст. 14, ч. 3 ст. 19, ч. 5 ст. 29, ч. 2 ст. 31 тощо.
Д. О. Петров указує, що за функціональною спрямованістю норм
права, на основі яких вони виникають, існують такі суспільні відносини: регулятивні, тобто такі, що виникають в результаті правомірної поведінки суб’єктів, поведінка їх учасників відповідає нормам
права; та охоронні – негативна реакція держави на неправомірну
поведінку суб’єктів, тобто невиконання встановлених приписів1.
В. В. Мальцев, відповідно до цих видів суспільних відносин, зазначає, що кримінальне право поряд із охоронними нормами містить
також і регулятивні2.
В. П. Коняхін залежно від способу правового регулювання поділяє
норми Загальної частини КК на управомочуючі, зобов’язувальні і заборонні.
Перші, на переконання вченого, наділяють учасників кримінально-правових відносин суб’єктивними правами, вказують на можливість активного використання наданих їм дозволів, другі – зобов’язують суб’єкта кримінально-правових відносин до того чи іншого виду
активної поведінки і реалізуються у формі виконання або застосування, треті – покладають на суб’єктів кримінально-правових відносин
обов’язок пасивної поведінки – утримання від вчинення певних дій,
і реалізуються в формі дотримання3. Така класифікація вочевидь зумовлена тим, що правник присвятив своє дослідження суто Загальній
частині кримінального права. Тим не менше, він виділяє у ній заборонні норми, що не є типовим підходом у науці. Водночас дослідник
з невідомих причин залишає поза своєю увагою дефінітивні норми
(норми-дефініції), які навіть у Загальній частині наявні у значній кількості4.

С. А. Єлісеєв переконує, що компонентами Особливої частини
кримінального права є правові норми (норми-заборони, заохочувальні норми) та інститути1. Таким чином, правник виділяє лише 2 види
кримінально-правових норм. Його позицію можна пояснити тим, що
він обмежує свою думку вирішенням питання лише стосовно Особливої частини. Хоча слід зауважити, що там наявні норми принаймні ще
одного виду – норми-дефініції.
В. В. Кузнецов, досліджуючи кримінально-правові норми,
розташовані у розділі ХІІІ Особливої частини КК «Злочини проти громадського порядку та моральності» вказує таке: «Як відомо, цей розділ, станом на 1 квітня 2012 р., передбачає 13 статей
(ст.ст. 293–304 КК України), що містять 38 заборонювальних
норм та 3 роз’яснюючи норми, регламентовані двома примітками
(ст. 301, 303 КК України). Заохочувальних чи компромісних норм
даний розділ не передбачає»2. Таким чином, можна зробити висновок, що науковець виділив 4 види кримінально-правових норм:
1) заборонні, 2) роз’яснювальні, 3) заохочувальні, 4) компромісні.
Щодо викладеного вважаємо за необхідне зазначити, що «заохочувальні» і «компромісні» – це різне іменування одних і тих самих
норм, в яких держава пропонує особі (яка почала вчиняти, чи навіть уже вчинила відповідне суспільно небезпечне діяння) певний
компроміс, заохочуючи її в такий спосіб до поведінки, що є корисною для суспільства.
Дозвіл, заборона і зобов’язання є відправними і загальними засобами правового регулювання3, а тому логічно виділяти 3 відповідних
види норм (у тому числі кримінально-правових) – заохочувальні, заборонні, регулятивні. Це фактично робить М. М. Кропачев, зазначаючи, що кримінальному праву відомі уповноважувальні норми, а також
зобов’язувальні та заборонні норми4.

Петров Д. О. Ознаки правових відносин в інформаційній сфері. Правові
та політичні проблеми сучасності: матеріали наук.-практ. конф. (Луцьк, 22 квіт.
2012 р.). Київ: Видавець Ліпкан О. С., 2012. С. 35.
2
Мальцев В. В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей права.
Государство и право. 2000. № 5. С. 50, 51.
3
Коняхин В. П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 32.
4
Пащенко А. А. О значении выделения … . С. 96, 97.

Елисеев С. А. Понятие системы Особенной части уголовного права. Системность в уголовном праве. С. 134.
2
Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2012. С. 729.
3
Євграфов П. Б. Система радянського законодавства: текст лекції. Харків:
Юрид. ін-т, 1990. С. 10.
4
Кропачев Н. М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система:
монография. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1999. С. 85, 86.
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Н. А. Орловська, своєю чергою, виділяє 4 способи кримінально-правового регулювання: заборона, зобов’язання, управомочення
та заохочення1.
На думку П. Л. Фріса, існують 2 основних види кримінально-правових правовідносин: охоронні (які становлять переважну більшість,
оскільки саме для охорони найважливіших цінностей суспільства існує ця галузь права) та заохочувальні (покликані регулювати позитивну поведінку громадян в екстремальних ситуаціях, що примикають
до сфери кримінально-правового регулювання – необхідна оборона,
крайня необхідність, затримання злочинця та ін.)2. У зв’язку з наведеним зазначаємо, що наявні принаймні три, а не два види кримінальних
правовідносин. Більше того, наведені приклади обставин, що виключають злочинність діяння, є ілюстрацією регулятивних, а не заохочувальних правовідносин, бо визначають правомірність відповідної поведінки суб’єкта, а не заохочують (стимулюють) його до чогось. Сам
правознавець далі визнає, що «неможна відкидати і чисто регулююче
призначення деяких кримінально-правових норм», і тут так само наводить як приклад обставини, що виключають злочинність діяння3.
Звідси слідує, що: 1) або науковець визнає наявність регулятивних
кримінально-правових правовідносин (про які чомусь не вказав на с.
8, але тоді незрозуміло, чому в обох випадках використано один і той
же приклад); або 2) заохочувальним кримінально-правовим правовідносинам кореспондують регулятивні кримінально-правові норми, що
теж, з нашої точки зору, є не зовсім логічним. Водночас, вважаємо,
слід підтримати висновок П. Л. Фріса стосовно того, що перелік регулятивних норм «у чинному законодавстві обмежений у порівнянні з
напрацюваннями кримінально-правової науки і надалі, сподіваємось,
буде розширюватись»4. При нагоді вважаємо за необхідне наголосити,
що положення КК про обставини, які виключають злочинність діяння,
є регулятивними кримінально-правовими нормами, а не лише нормами кримінального законодавства, як іноді стверджується в літературі.
Наприклад, ст. 36 КК регулює поведінку суб’єкта, який бажає скориОрловська Н. А. Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи
формування: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Одеса, 2012. С. 11.
2
Фріс П. Л. Кримінальне право України. С. 8.
3
Там само. С. 11, 12.
4
Там само. С. 12.
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статися передбаченим у Конституції України правом на необхідну
оборону. Таке регулювання відбувається шляхом встановлення умов
правомірності останньої.
А. С. Оцяця слушно зауважує, що методом функції права є спосіб
регулювання суспільних відносин. Вона також стверджує, що кримінальне право регулює суспільні відносини шляхом примусу або
заохочення осіб – учасників цих відносин1. Останнє судження свідчить про те, що дослідниця, так само як і П. Л. Фріс, виділяє два види
кримінально-правових відносин: охоронні та заохочувальні. Лише
про два відповідні види норм кримінального права згадує також
П. В. Хряпінський2.
У зв’язку з викладеним, вважаємо за необхідне зауважити, що неможна ігнорувати наявність у розглядуваній галузі права значного за
обсягом масиву норм, які нічого не охороняють і ні до чого не заохочують. Ці норми можна назвати власне регулятивними або суто
регулятивними. Тому, окрім двох відзначених науковцями способів
регулювання суспільних відносин, існує ще принаймні один (власне
регулювання або суто регулювання). Таку функцію виконують норми,
передбачені ст. ст. 5, 9, 10 КК, та багато інших3.
Зовсім інакшу позицію щодо функцій кримінального права займає І. В. Шишко. Спираючись на думку, висловлену окремими фахівцями в галузі теорії держави і права, вона стверджує, що кримінальне право посідає в правовій системі особливе місце, пов’язане
виключно з охороною суспільних відносин4. Дослідниця переконує, що
««приписывание» криминалистами уголовному праву позитивно-регулятивной функции иначе как отраслевым самовозвеличиванием
не назвать»5. Подібну, але трохи поміркованішу позицію відстоюють
і деякі інші дослідники. Наприклад, Б. Т. Базилєв зазначає, що кримінальне право має за предмет свого регулювання майже виключно
Оцяця А. С. Охоронна функція кримінального права: дефініційні питання.
Актуальні проблеми держави і права. Одеса. 2008. Вип. 44. С. 338.
2
Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві
України: навч. посіб. Київ: Центр уч. літ., 2008. С. 36.
3
Пащенко А. А. О значении выделения … . С. 97, 98.
4
Шишко И. В. Экономические правонарушения: вопросы юридической
оценки и ответственности: монография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 116.
5
Там само. С. 117.
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суспільні відносини охоронного типу1. Я. М. Брайнін, В. Г. Смирнов
та О. Ф. Черданцев пишуть, що кримінальне право регулює лише ті
суспільні відносини, які виникають унаслідок суспільно небезпечних
посягань2. З нашої точки зору, позиція І. В. Шишко та Б. Т. Базилєва
є занадто категоричною. Водночас констатуємо наявність підстав для
того, щоб ставитися до неї з розумінням. Справа в тому, що останнім
часом (як до написання І. В. Шишко монографії, так і після цього) з’явилася певна «мода» на гіпертрофування регулятивної функції кримінального права. Деякі науковці стверджують, що норми КК звернуті
виключно до правозастосовних органів, а не до окремих громадян, ігноруючи тим самим його (КК) завдання з охорони певних суспільних
відносин та із запобігання злочинам, закріплені в ч. 1 ст. 1 КК. Тому
позицію І. В. Шишко можна розглядати як зворотну реакцію на відзначену тенденцію в розвитку кримінально-правової науки. Проте, на
наше переконання, більш обґрунтованою є точка зору Я. М. Брайніна,
В. Г. Смирнова та О. Ф. Черданцева. Водночас вважаємо, що підтримати її можна лише з певними застереженнями. Ведучи мову про «суспільні відносини, що виникають унаслідок суспільно небезпечних
посягань», слід трактувати такі відносини широко, мати на увазі весь
комплекс відносин, пов’язаних із учиненням суспільно небезпечного
діяння та кримінально-правової реакції держави на нього. У відзначеному аспекті регулятивна функція кримінального права обмежується
сферою забезпечення власних потреб. Яскравим прикладом цього є
законодавчі положення про чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі – принципи, що закріплені в ст. ст. 6, 7, 8 КК.
Ніякої охоронної функції положення, що містяться в названих нормах, не виконують, а, навпаки, визначають межі дії кримінального
закону, описують випадки, в яких особи, що вчиняють злочини, не
можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Фактично
тут ідеться не про охорону, а про виключення з-під охорони. Мало
встановити в діянні особи всі ознаки складу злочину, передбаченого
Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы): монография. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. С. 71.
2
Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. С. 21, 22; Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права: монография. Л.: Изд-во ЛГУ,
1965. С. 17; Черданцев А. Ф. Системообразующие связи права. Сов. государство
и право. 1974. № 8. С. 14.
1
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КК (як того вимагає ч. 1 ст. 2 КК), слід іще визначити, чи поширює на
цей випадок закон про кримінальну відповідальність свою чинність
у просторі. Відзначене дозволяє заключити, що аналізовані положення обмежують охоронну функцію кримінального права, регулюючи в
яких випадках застосовується КК України, а в яких ні. Інший приклад
– ст. 25 КК «Необережність та її види». Ця норма, як і ті, що було
розглянуто вище, не охороняє ніяких суспільних відносин, але без неї
неможливо застосувати жодну з охоронних норм Особливої частини
КК, що передбачають відповідальність за вчинення злочинів з необережності. Тому позиція, яку відстоюють Я. М. Брайнін, В. Г. Смирнов
та О. Ф. Черданцев, заслуговує на підтримку лише за умови широкого (а не буквального) розуміння «суспільних відносин, що виникають
унаслідок учинення суспільно небезпечних посягань».
На думку А. О. Пінаєва, «за змістом кримінальний закон поділяється на декілька видів»1. Таких видів законів (норм) правник наводить
чотири: визначальні, роз’яснювальні (дефінітивні), заохочувальні та
забороняючі.
Визначальними дослідник називає такі норми, що закріплюють
задачі кримінального законодавства, підстави кримінальної відповідальності, чинність закону в часі та просторі, інші положення, пов’язані з кримінальною відповідальністю та покаранням. Ці норми, вказує правник, закріплено в Загальній частині КК.
Роз’яснювальні (дефінітивні) – це норми, в яких указуються умови
застосування кримінального закону. Як приклад науковець наводить
абз. 1 Примітки до ст. 185 КК, де надається визначення повторності
цього злочину.
Заохочувальні – це норми, що дають можливість пом’якшити відповідальність чи звільнити від кримінальної відповідальності або покарання за певних умов. Так, ч. 3 ст. 369 КК містить умови звільнення
від кримінальної відповідальності за давання хабара.
Заборонні норми – це такі, в яких діяння визначаються як злочини
та встановлюються покарання за їх учинення. Такі норми, зауважує
правник, містяться здебільшого в Особливій частині КК2. З приводу
цього постає питання: а де ще вони можуть міститися, крім Особливої
Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права: в 2 кн. Харьков: Юрид. Харьков, 2001. Кн. 1. С. 18.
2
Там само.
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частини КК? Хіба що в кримінальних законах тимчасової дії, яких за
період незалежності України ще прийнято не було.
Зобов’язання, управомочення, дозвіл є різновидами вияву регулятивної функції кримінального права. Тому є сенс іменувати регулятивними всі норми (зобов’язувальні, уповноважувальні та дозвільні),
що кореспондують зазначеним різновидам. Те саме стосується і визначальних норм у тому розумінні, в якому це поняття використовується А. О. Пінаєвим та іншими вченими1. Крім того, зазначені норми
мають спільну правову природу, а тому їх соціальну обумовленість
варто вивчати за допомогою аналізу одного і того ж кола обставин.
З іншого боку, всі ці різновиди регулятивних норм відрізняються від
норм інших наведених науковцями видів, а тому утворюють самостійну групу. Тобто немає сенсу в пошуку окремих правових інструментаріїв для дослідження соціальної обумовленості зобов’язувальних,
уповноважувальних та дозвільних норм, і водночас усі такі норми
принципово відрізняються від інших, а тому для вирішення вказаної
наукової проблеми доцільно виділяти одну самостійну групу норм –
регулятивні.
Зважаючи на виділені наукою методи (способи) кримінально-правового регулювання: заборона, заохочення і власне регулювання (або
уповноваження), а також на особливу правову природу норм-дефініцій2, які нічого не охороняють і самі по собі нічого не регулюють,
а лише тлумачать відповідні терміни, причому роблять це щодо окремих положень законодавства про кримінальну відповідальність, а
не для КК в цілому (інакше кажучи, вони потрібні для забезпечення
можливості застосування кримінально-правових норм інших видів,
перш за все охоронних і регулятивних), – для вирішення питання про
соціальну обумовленість є сенс виділяти 4 види кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність): охоронні, регулятивні, заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції)3.

Див., наприклад: Діордіца І. В. Кримінальне право України. С. 21.
бо навряд чи до названих методів можна відносити такий, як роз’яснення.
3
Пащенко О. О. Види кримінально-правових норм та їх соціальна обумовленість. С. 349, 350; Пащенко А. А. О значении выделения видов норм в Уголовном
кодексе Украины для решения вопроса об их социальной обусловленности. С. 98.
1
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2.2. Криміналізація та соціальна обумовленість:
спвіввідношення соціально-правових явищ
За слушним висловом О. І. Коробєєва, кримінальне законодавство
можна визнати науково обґрунтованим, якщо воно, по-перше, повністю охоплює коло діянь, кримінально-правова боротьба з якими є
доцільною, і, по-друге, своєчасно виключає кримінальну відповідальність за діяння, підстави для криміналізації яких вже відпали1. Питання криміналізації та декриміналізації являє собою специфічну ланку
в системі функцій кримінально-правової політики. Воно становить
складний механізм, що включає низку послідовних прийнять рішень і
наступних за ними дій, які наприкінці призводять до виникнення підстав для застосування до осіб, винних у вчиненні певних діянь, кримінальної відповідальності або скасування останньої2. Напрацювання
рекомендацій законодавцю, який здійснює криміналізацію (декриміналізацію), є одним із найбільш загальних завдань кримінально-правової науки3. За слушним висловом Д. О. Балобанової, «теорія криміналізації являє собою одну з основних теорій кримінального права
поряд з теоріями кваліфікації злочинів, пеналізації та призначення
покарання»4.
Термін «криміналізація» увійшов до наукового обігу приблизно з
кінця 70-х рр. ХХ сторіччя, коли наука кримінального права звернулася до вирішення проблем кримінальної політики і почала аналізувати
не лише правозастосовну, а й законотворчу діяльність5. З цього часу
Коробеев А. И. Криминализация и пенализация деяний как основное содержание советской уголовно-правовой политики. Вопросы совершенствования
уголовно-правового регулирования: межвуз. сб. научн. тр. Свердловск: Изд-во
Свердлов. юрид. ин-та, 1988. С. 12.
2
Савінова Н. А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Київ:
Вид-во ДКС, 2011. С. 141.
3
Лукашов А. І. Завдання кримінально-правової науки в сфері протидії злочинам проти порядку здійснення економічної діяльності і цивільного обігу. Наук. зап.
Харк. економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. 2004. № 1. С. 89.
4
Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: автореф. дис. … С. 2.
5
Келина С. Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний.
Сов. государство и право. 1988. № 11. С. 12.
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в науці з’явилося багато публікацій, присвячених досліджуваному
питанню. Низка проблем у науковій літературі вирішується різними
правниками неоднаково. До них, зокрема, належать: визначення поняття «криміналізація», його розгляд в динаміці й у статиці (як процес і результат цього процесу), виділення вузького і широкого значень
терміна. Тому є сенс проаналізувати позиції вчених за схемою відповідно до названих питань.
Визначення поняття «криміналізація». Переважна більшість
дослідників визначає криміналізацію як законодавче визнання тих
чи інших діянь злочинними, встановлення за них кримінальної відповідальності1. Проте аналіз наукової літератури дозволяє виявити
й інші точки зору. Так, А. Д. Антонов, з одного боку, погоджуючись
із М. І. Загородніковим, зазначає, що криміналізація, виступаючи
як головна складова кримінально-правової політики, являє собою
проголошення суспільно небезпечних діянь злочинами. У цього
визначення, – пише правознавець, – існує декілька модифікацій, що
мало чим відрізняються між собою2. Водночас згодом, у тій самій
публікації, дослідник зазначає, що в сучасній теорії криміналізації
існує два основні підходи до визначення сутності криміналізації.
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / відп. ред.
Я. Ю. Кондратьєв … . С. 53; Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 3-те вид., перероб. і допов. Київ:
Юрінком Інтер, 2007. С. 25; Лопашенко Н. А. Уголовная политика: понятие, содержание. Методы и формы реализации. Уголовное право в ХХІ веке.: материалы
Междунар. научн. конф. на юрид. фак-те МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва,
31 мая–1 июня 2001 г.). М.: ЛексЭст, 2002. С. 179; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во БЕК,
1999. С. 134; Симиненко А. Н., Пестерева Ю. С. Истязание: уголовно-правовые
и криминологические аспекты: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 6; Тарарухін С. А. Криміналізація. С. 392; Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у
кримінально-правовій політиці. Вісн. Асоц. кримінал. права України. 2014. № 1
(2). С. 20. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_2.pdf (дата
звернення: 13.02.2017); Гулкевич В. Д. Криміналізація vs декриміналізація: на
прикладі злочинів проти культурної спадщини. Гуманізація кримінальної відповідальності … . С. 57.
2
Антонов А. Д. Теоретические основы криминализации. «Черные дыры» в
рос. законодательстве. 2002. № 2. С. 80.
1
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Згідно з першим – це не лише власне закріплення в законі ознак нових складів злочинів, але й підвищення верхніх меж санкцій в межах існуючих складів, деякі обмеження у застосуванні інститутів
звільнення від покарання, конструювання норм, що викликають
небажані правові наслідки (Р. Р. Галіакбаров). Другий підхід – відзначає правник – полягає в тому, що криміналізація полягає лише у
віднесенні законодавцем діяння до числа злочинів (О. І. Коробєєв).
На думку А. Д. Антонова, науковці, які відстоюють першу точку
зору, безпідставно розширюють поняття криміналізації, включаючи в неї елементи пеналізації діянь1. Тобто А. Д. Антонов на с. 80 і
91 навів два взаємовиключні судження стосовно того, чи є поняття
криміналізації загальновизнаним чи все ж-таки існують два принципово різні підходи до нього. Крім того, вважаємо за можливе зауважити про наявність принаймні третього підходу, прихильником
якого є В. К. Грищук, згідно з яким під криміналізацією розуміють
«стадію, етап, метод реалізації соціально обумовленої кримінальної політики держави, складний, багатогранний науковий процес
оцінки суспільно значущих діянь, як корисних для суспільства
(курсив мій – О. П.) або суспільно небезпечних, що завершується
прийняттям законодавцем норм кримінального закону, які забороняють, під загрозою кримінального покарання, або дозволяють,
заохочують (курсив мій – О. П.) конкретні типи таких діянь»2.
Тому, на думку цього вченого, категорія «криміналізація» ширша
за своїм змістом за категорію «кримінально-правова заборона».
Це правознавець пояснює тим, що кримінально-правовою формою
опосередковуються як суспільно небезпечні, так і суспільно корисні діяння людини, і тому є підстави досліджувати також і підстави
кримінально-правового дозволу і заохочення. Процес цього опосереднення є процесом криміналізації3. З нашої точки зору, тут відбувається підміна понять. Те, що В. К. Грищук називає криміналізацією, насправді є кримінально-правовим регулюванням, яке дійсно
відбувається не лише шляхом заборони, але й дозволу й заохочення.
Криміналізація ж, на наше переконання, полягає все-таки лише у
Антонов А. Д. Теоретические основы криминализации. «Черные дыры» в
рос. законодательстве. 2002. № 2. С. 91.
2
Грищук В. К. Проблеми кодифікації … . С. 62.
3
Там само. С. 61.
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визнанні певних діянь людини злочинними, як на цьому наголошує
переважна більшість інших дослідників1.
У кримінально-правовій доктрині термін «криміналізація» розглядається в динаміці та у статиці. В першому випадку мається
на увазі процес, у другому – результат. У цьому аспекті вважаємо за
необхідне підтримати О. І. Коробєєва, який указує, що такий підхід
дозволяє краще зрозуміти соціальну значущість цієї категорії2. Як
процес вона складається з низки стадій, у цілому відповідних тим, які
проходить норма у процесі законотворчості3. В. В. Кузнецов зазначає,
що це процес утворення кримінально-правових норм4, В. О. Туляков
вважає, що це процес формування кримінально-правової заборони5.
Ширше визначення розглядуваного процесу пропонує А. В. Грошев,
який включає в нього не лише встановлення, а й скасування кримінально-правових заборон6. В іншій науковій публікації В. О. Туляков
(у співавторстві з Є. Ю. Полянським) звертає увагу на те, що «криміналізація включає в себе не лише саму кримінально-правову норму,
але й процес її формування і розвитку (курсив мій – О. П.). Зазначений
процес являє собою поступове, безперервне визначення й зміну обсягу і сфери кримінально-правового регулювання у часі і в просторі»7.
В. О. Гацелюк, аналізуючи процес криміналізації, стверджує, що він
передбачає аналіз суспільних відносин на предмет виявлення таких
Пащенко О. О. Щодо підходів до визначення поняття «криміналізація».
Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3–4 квіт. 2015 р.). Харків:
Східноукр. наук. юрид. організація, 2015. С. 127, 128.
2
Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. В. С. Комиссарова. СПб: Питер, 2005. С. 45.
3
Там само. Див. також: Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: автореф.
дис. … С. 8, 9.
4
Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона … . С. 707.
5
Туляков
В.
А.
Генезис
уголовного
права
Украины.
Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. 2006. Т. 5. С. 216.
6
Грошев А. В. Функции правосознания в механизме уголовно-правового регулирования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 22.
7
Туляков В. А., Полянский Е. Ю. Изменчивость криминализации и противодействие преступности. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2004. Вип. 20.
С. 307.
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форм поведінки, що загрожують базовим суспільним цінностям, а
також надання цим формам статусу злочинів, що передбачає як формування їх ознак у тексті кримінального закону, так і визначення заходів кримінально-правового впливу на відповідних осіб1. Цю думку
поділяє О. Я. Гребенюк2. З точки зору Н. В. Нетеси, розглядуваний
процес полягає у з’ясуванні цілей, підстав установлення кримінальної
відповідальності за протиправне діяння, прийняття відповідних законів про кримінальну відповідальність3.
Як бачимо, наведені визначення процесу криміналізації майже не
містять сутнісних відмінностей, лише А. В. Грошев включає в нього
скасування кримінально-правової заборони, а В. О. Туляков (у співавторстві з Є. Ю. Полянським) – розвиток кримінально-правової норми.
Таке становище можна пояснити різними підходами до визначення
поняття криміналізації, встановлення його обсягу. Як нами вже відзначалося вище (під час аналізу визначення поняття «криміналізація»,
запропонованого В. К. Грищуком), тут відбувається підміна понять.
Судження згаданих учених характеризують не процес криміналізації,
а процес здійснення кримінально-правового регулювання. Останнє
є ширшим за обсягом поняттям, ніж поняття «криміналізація». При
такому погляді на проблему все стає зрозумілим – скасування (розвиток) кримінально-правової заборони (норми) цілком охоплюється поняттям «кримінально-правове регулювання» і не потребує включення
до процесу криміналізації.
Слід зауважити, що у статиці термін «криміналізація» розуміють в
доктрині одностайно – як результат відповідного процесу, що набуває
свого відображення у системі кримінально-правових норм, які встановлюють коло злочинної, кримінально караної поведінки. Слушним
Гацелюк В. О. До питання про об’єкт дослідження проблем криміналізації. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи
удосконалення: тези доп. та повідомл. учасн. Міжнар. симп. (Львів, 21–22 верес.
2012 р.) / упоряд.: Т. І. Созанський, І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: Вид-во
Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 2012. С. 55, 56.
2
Гребенюк О. Я. Злочини, пов’язані з лікарськими засобами: проблеми криміналізації. Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2012. № 4.
С. 117, 118.
3
Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони
або використання надр: монографія. Харків: Право, 2013. С. 23.
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і безспірним вважаємо також висновок, що остання стадія процесу
криміналізації є водночас його результатом.
Також відсутні в теорії кримінального права дискусії стосовно розуміння терміна «криміналізація» у вузькому значенні. Під ним беззаперечно мається на увазі визнання (порядок визнання) діяння злочинним. Водночас питання щодо широкого значення розглядуваного
терміна вирішується в науці неоднаково. Різні дослідники, як правило не роблячи відповідний перелік вичерпним, включають до нього
такі процеси, як: 1) збільшення верхніх меж санкцій у статтях, які
передбачають ознаки складу злочину; 2) законодавчі обмеження щодо
застосування інститутів звільнення від покарання; 3) збільшення кількості кримінально караних діянь у суспільстві1.
Стосовно першого з наведених процесів вважаємо, що він має досліджуватися не теорією криміналізації суспільно небезпечних діянь,
а теорією пеналізації злочинів. Віднесення ж його до аналізованого
переліку зумовлюється, на наш погляд, тим, що апологети цієї точки
зору мають власний погляд щодо самого поняття криміналізації, про
що вже зазначалося вище. До речі, тією самою причиною ми раніше
пояснювали різні підходи до розуміння поняття «криміналізація» в
динаміці. Як бачимо, від визначення поняття залежать і всі його інші
характеристики.
Галиакбаров Р. Р. Проблемы криминализации многосубъектных общественно опасных деяний. Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний: сб. науч. тр. / редкол.: А. И. Марцев и
др. Омск: Изд-во Омск. высш. шк. милиции МВД СССР, 1980. С. 40, 41; Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика … . С. 58, 59; Плохова В. И.
Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и
правовая обоснованность: монография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 15;
Доброрез І. Кримінологічні та правові підстави криміналізації незаконного обігу
наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту. Вісн. Акад. прав.
наук України. 2004. Вип. 4 (39). С. 163; Протидія організованій злочинності у
сфері торгівлі людьми: монографія / Батиргареєва В. С. та ін.; за заг. ред.: В. І. Борисова, Н. О. Гуторової. Харків: Одісей, 2005. С. 134; Гармаш Д. О. Кримінальна
відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом:
підстави криміналізації та склад злочину: монографія. Харків: ФІНН, 2011. С. 12;
Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом: соціальна
обумовленість і склад злочину: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2012. С. 45.
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З приводу збільшення кількості кримінально караних діянь у суспільстві зауважуємо, що зазначене явище може охоплюватися поняттям «криміналізація» лише з позиції характеристики відповідних
суспільних процесів у соціології, кримінології, філософії, психології,
а не в доктрині кримінального права. Наше судження підтверджується наявністю в переліку робіт, де зазначений процес включається у
значення аналізованого терміна, досліджень А. В. Ківи1, М. В. Романенко2, А. В. Клочкова3. Не применшуючи значення наукового доробку цих учених, його важко віднести до доктрини саме кримінального
права.
За спостереженням О. І. Коробєєва, останнім часом терміном «криміналізація» стали позначати також процес експансії (проникнення)
злочинності в різні суспільні сфери. Вважаємо за необхідне підтримати його думку стосовно того, що хоча такий дуалізм у розумінні
цього терміна і вносить у науковий обіг деякі елементи дисгармонії,
масштаби його вживання у наведеному значенні є настільки великими, що відмовитися від подвійного стандарту при розумінні терміна
вже навряд чи є можливим4. У зазначеному аспекті термін передусім
сприймається і суспільною свідомістю. Слушним є також висновок
М. Ю. Валуйської, що «огляд сучасних публікацій ЗМІ свідчить про
досить широке застосування терміна «криміналізація» у поєднанні з
вказівкою на соціальні, економічні, політичні та інші складові, що є
важливими для життєдіяльності суспільства. Частота використання
у засобах масової інформації, виступах посадових осіб, у побутовій
мові таких словосполучень, як «криміналізація економіки», «криміналізація суспільства», «криміналізація особистості», надали їм статусу
усталених зворотів»5. Далі дослідниця згадує також про «криміналіКива А. В. Криминальная революция: вымысел или реальность? Общественные науки и современность. 1999. № 3. С. 25–37.
2
Романенко М. В. Криминализация общественных отношений социума России. Философия и общество. 2001. № 3. С. 141–158.
3
Клочков А. В. Информационные предпосылки криминализации общественного сознания. Вестн. МГУ. Сер. 11: Право. 1999. № 2. С. 17–42.
4
Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. В. С. Комиссарова. С. 45.
5
Валуйська М. Ю. Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної
науки. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2016. Вип. 31. С. 59.
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зацію особистості злочинця», «криміналізацію особи та соціальних
груп»1. У цьому аспекті можна стверджувати, що криміналізація суспільних відносин передує соціальній обумовленості встановлення
кримінальної відповідальності за відповідні діяння (або соціальній
обумовленості появи відповідних охоронних кримінально-правових
норм).
Як бачимо, широким значенням досліджуваного поняття охоплюються як інші (окрім тих, що складають зміст вузького значення цього терміна) кримінально-правові явища, так і ті, що перебувають за
межами предмета дослідження кримінально-правової науки, і навіть
юридичної науки взагалі.
У зв’язку з викладеним вважаємо, що перед проведенням будь-якого наукового дослідження, пов’язаного з питанням криміналізації, слід
чітко визначитися з його предметом: йтиметься про кримінально-правовий аспект проблеми або про якийсь інший. Тому під час здійснення
кримінально-правового дослідження є сенс обмежити розуміння широкого значення терміна «криміналізація» суто кримінально-правовими
проблемами, акцентуючи увагу на законодавчих обмеженнях щодо застосування інститутів звільнення від покарання, зниження віку, з якого
може наставати кримінальна відповідальність шляхом внесення змін у
частини 1 або 2 ст. 22 КК, збільшення кола осіб, які можуть визнаватися
суб’єктами певних злочинів, відновлення кримінальної караності готування до злочину невеликої тяжкості тощо.
Зазначене не відкидає можливості (і навіть необхідності) вживання
іншими науками широкого аспекту терміна «криміналізація» не в такому значенні, як це має місце в науці кримінального права. Вочевидь,
криміналізація особи і певних соціальних груп входить до предмета
дослідження кримінології, а таке явище, як збільшення кількості кримінально караних діянь у суспільстві, окрім кримінології, потребує
уваги з боку представників соціології2.
Тепер перейдемо до дослідження поняття «соціальна обумовленість». Як зазначає В. М. Кудрявцев, розробка цієї проблеми є одним
Валуйська М. Ю. Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної
науки. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2016. Вип. 31. С. 61.
2
Пащенко О. О. Криміналізація та соціальна обумовленість. Вісн. Асоц.
кримінал. права України. 2017. № 1 (8). С. 42–50. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/07/03_Pashchenko.pdf (дата звернення: 04.07.2017).
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із завдань соціологічних досліджень у праві. Тут сходяться право і
соціологія, оскільки мовиться про те, як виникають конкретні правові інститути і норми на підставі та з урахуванням соціальних явищ.
Проблема соціальної обумовленості правових норм – продовжує вчений – полягає в тому, якою мірою вони відображають вимоги життя,
чи відповідають правильному стану речей, чи сприяють подальшому розвиткові фактичних суспільних відносин, чи закріплюють саме
ті відносини, що мають бути закріплені1. На думку А. В. Кузнецова,
соціальна обумовленість правових норм означає врахування в їх змісті соціально-економічних і політичних умов суспільного життя2.
І. І. Карпець указує, що соціальна обумовленість законодавства полягає у відображенні в ньому динамізму суспільного ладу та його гуманістичної сутності3. На адекватності відображення у правових настановах існуючих життєвих реалій та тенденцій розвитку суспільних
відносин наголошують під час визначення соціальної обумовленості
також О. О. Архіпов і Р. Д. Шарапов4. Як відповідність правової норми
потребам суспільства визначають соціальну обумовленість А. В. Мусієнко5 та С. В. Гринчак6.
В. Д. Воднік зазначає, що під соціальною обумовленістю права розуміють відповідність, адекватність права суспільним відносинам, що
регулюються, його здатність відображати об’єктивні потреби суспільного життя. Предмет досліджень, що спрямовані на вивчення соціальної обумовленості права, як указує науковець, становлять соціальні
чинники неправового характеру, які певною мірою впливають на форКудрявцев В. Н. Право и социальная действительность. Проблемы социологии права. Вильнюс. 1970. Вып. 1. С. 9.
2
Кузнецов А. В. Научная основа и информационная база советской уголовной
политики. Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования. С. 8.
3
Карпец И. Каким быть уголовному законодательству? Соц. законность.
1987. № 6. С. 16.
4
Архипов А. А., Шарапов Р. Д. Уголовная ответственность за преступления,
связанные с фальсификацией номерных регистрационно-учетных параметров
транспортных средств: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 14.
5
Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини. Кримінологічні проблеми. Вісн. прокуратури. 2007. № 8. С. 91.
6
Гринчак С. В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію
органів або тканин людини: монографія. Харків: Право, 2011. С. 9, 10.
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мування і розвиток права. У механізмі соціальної обумовленості права дослідниця виділяє 3 стадії: виникнення потреби в юридичному регулюванні відповідних відносин (1); відбиття у правовій, моральній,
політичній свідомості потреб та інтересів, формування громадської
думки (2); діяльність держави в особі її компетентних органів з прийняття правових норм – правотворчість (3)1. З викладеного випливає,
що правотворчості має передувати спочатку виникнення потреби в регулюванні, а потім – закріплення цієї потреби в правовій, моральній,
політичній свідомості, на підставі чого формується громадська думка.
Оцінюючи наведений матеріал з позиції власного дослідження, зауважуємо, що він стосується соціальної обумовленості виникнення нових
норм, а от соціальну обумовленість чинних норм за його допомогою
проаналізувати не вдасться. Поширюючи ці положення саме на кримінально-правові норми, можемо заключити, що наведені положення
можна використати для з’ясування соціальної обумовленості криміналізації певних діянь або виникнення потреби у нових регулятивних,
заохочувальних кримінально-правових нормах чи нормах-дефініціях.
З точки зору В. В. Лапаєвої, соціальна обумовленість правових
норм – це їх відповідність, адекватність тим суспільним відносинам,
які вони регулюють2. У сучасних умовах прискорення соціально-економічного розвитку, відзначає дослідниця, все більшого значення
набуває розуміння соціальної обумовленості законодавства як його
відповідності прогресивним тенденціям і глобальним цілям розвитку
суспільних відносин3. Підбиваючи підсумки розгляду теоретичних аспектів проблематики соціальної обумовленості законодавства, правник підкреслює, що в межах цієї теми сфокусовано широкий спектр
проблем не лише правового, але й економічного, політичного, ідеологічного, моральнісного, соціокультурного та іншого порядку4. Викладене орієнтує на те, що цю проблему можуть розробляти не лише
юристи, а й економісти, соціологи, політологи, культурологи тощо.
При цьому кожен із них має здійснювати її вивчення, виходячи з предмета свого дослідження.
Соціологія: підручник / за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2010.
С. 208, 209.
2
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. С. 24.
3
Там само. С. 39.
4
Там само. С. 41.
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Провівши аналіз соціальної обумовленості права та його норм узагалі, перейдемо до розгляду соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Г. А. Злобін, вирішуючи це питання, вказував, що соціальна
обумовленість кримінально-правової норми визначається як її відповідність об’єктивним тенденціям розвитку певної суспільно-економічної
формації, вимогам справедливості, а також основоположним принципам системи права як формально, так і за суттю1. З цим визначенням
погоджуються Л. П. Брич та В. О. Навроцький2. В. С. Дьячков зазначає,
що вона характеризується ступенем адекватності відображення в кримінальному законі потреб суспільства в кримінально-правовій охороні
найбільш важливих відносин з урахуванням усіх тенденцій історичного розвитку3. Схожу дефініцію пропонує Г. В. Єпур, зауважуючи, що
ефективною може бути тільки соціально обумовлена правова норма,
тобто така, що відбиває об’єктивні потреби кримінально-правової охорони найбільш важливих суспільних відносин4. А. М. Ігнатов пише, що
одним із проявів принципу законності є те, що кримінальні закони мають відповідати реальним соціально-політичним і економічним умовам
життя суспільства, тобто бути соціально обумовленими5. С. Ф. Денисов
і П. П. Сердюк визначають соціальну обумовленість кримінально-правової норми як залежність її змісту від існуючих соціальних умов6. Ведучи мову про соціальну обумовленість кримінального права, дослідники вказують, що вона набуває вираження в основних принципах, у
визначенні поняття злочинного, змісті конкретних заборон, характері
покарання, прийнятих кримінальним законодавством7.
Основания уголовно-правового запрета. С. 211.
Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення
від оподаткування в Україні: монографія. Київ: Атіка, 2000. С. 13.
3
Дьячков В. С. Механизм эффективного действия норм советского уголовного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1982. С. 11.
4
Єпур Г. В. Соціальна обумовленість кримінально-правової відповідальності. Вісн. Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. 2002.
Спец. вип. Ч. 1. С. 18.
5
Уголовное право. Общая часть. Особенная часть: курс лекций / под ред.:
А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. Лекция 1: Введение в изучение уголовного права. Уголовный закон. М.: НОРМА, 1996. С. 9.
6
Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Соціальна зумовленість … . С. 191.
7
Там само. С. 192.
1
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Порівнюючи вказані визначення з дефініціями правників, які були
наведені в попередніх абзацах щодо соціальної обумовленості права
та його норм узагалі, можна дійти висновку, що вони співвідносяться
як частка і ціле. Неважко помітити, що визначення А. М. Ігнатова у
загальних рисах кореспондує дефініції А. В. Кузнецова, визначення
В. С. Дьячкова та Г. В. Єпура – дефініціям В. В. Лапаєвої, І. І. Карпеця, О. О. Архіпова і Р. Д. Шарапова, визначення С. Ф. Денисова і
П. П. Сердюка – дефініції В. М. Кудрявцева, а у визначенні Г. А. Злобіна акумулюються найбільш суттєві ознаки, що наводилися іншими
правниками під час визначення аналізованого поняття стосовно права
та його норм узагалі. Наведений стан речей виглядає цілком природним, адже соціальна обумовленість права є родовим поняттям щодо
поняття «соціальна обумовленість кримінального права», а соціальна
обумовленість правових норм перебуває в такому ж співвідношенні
з поняттям «соціальна обумовленість кримінально-правових норм».
С. Д. Шапченко визначає, що «соціальна зумовленість кримінального закону» є складовою частиною соціального аспекту механізму
кримінально-правового регулювання (поряд із соціальним механізмом
дії кримінально-правових заборон, соціологією застосування норм
кримінального права, соціальною ефективністю кримінально-правових норм)1. На жаль, як саме визначається соціальна обумовленість
кримінального закону, правник не вказує. Водночас одним із інших
аспектів механізму кримінально-правового регулювання визнається
спеціально-юридичний. Під цим кутом зору він розглядається як нормативно визначена взаємодія окремих елементів правової системи,
яка забезпечує (має забезпечувати) виконання завдань, що стоять перед кримінальним правом як окремою галуззю права2. Наведене, з нашого погляду, охоплюється (є складовою частиною) такої обставини
соціальної обумовленості, як «системно-правова несуперечливість», а
тому має входити до першого з виділених науковцем аспектів механізму кримінально-правового регулювання.
З точки зору Ю. Є. Пудовочкіна, коли мова йде про соціальну обумовленість заборони (норми), є сенс перенести міркування в сферу
Шапченко С. Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій
системі України: поняття та структура. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Юрид. науки. 2000. Вип. 40. С. 63.
2
Там само. С. 63–67.
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його встановлення – криміналізації та пеналізації для того, щоб виявити умови і критерії, виходячи з яких та чи інша норма буде оцінюватися як соціально обумовлена1. Як зазначає В. В. Орєхов, соціальна обумовленість і ефективність кримінального законодавства, його
норм й інститутів являє собою широку проблему, яка може бути досліджена з різних боків, у різних аспектах і напрямах. Але основним
її напрямом, аспектом є розкриття та вивчення факторів, що впливають на створення норм та інститутів кримінального законодавства
та на їх ефективність2. Із цим погоджується В. І. Борисов, зазначаючи,
що перспективу для теорії кримінального права мають ті концепції,
що пов’язують вирішення цього питання з визначенням чинників
соціальної обумовленості, їх системно-соціологічним аналізом3. Таку
позицію поділяють, зокрема, Л. В. Дорош та В. В. Федосєєв4. Продовжуючи власну думку, В. І. Борисов указує, що соціальна обумовленість
норм закону про кримінальну відповідальність визначається
різноманітними за значущістю соціальними, економічними,
політичними, психологічними та іншими чинниками, встановлення і
розкриття яких дає можливість пояснити необхідність кримінальноправової охорони певних суспільних відносин, прогнозувати розвиток
тих чи інших інститутів кримінального законодавства, підвищити
наукову обґрунтованість змісту закону5.
Думку про те, що проблема соціальної обумовленості кримінальноправих норм (законів про кримінальну відповідальність) полягає в
розкритті певних чинників (обставин, факторів тощо) поділяють багаПудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права: лекции. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 138.
2
Орехов В. В. О социологических исследованиях в уголовном праве. Вестн.
ЛГУ. 1991. Сер. 6. Вып. 1 (№ 6). С. 67.
3
Борисов В. І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони. Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнар. наук.
конф. (Харків, 13–14 груд. 2002 р.) / упоряд.: М. І. Панов, Ю. М. Грошевий. Харків: Право, 2003. С. 288.
4
Дорош Л. В., Федосєєв В. В. Кримінальна відповідальність за порушення
недоторканності державного кордону України: монографія. Харків: Право, 2014.
С. 16.
5
Борисов В. І. Системний підхід … . С. 288.
1
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то науковців1. Вважаємо за можливе і необхідне підтримати цю точку
зору.
Водночас деякі криміналісти, досліджуючи питання соціальної
обумовленості, пов’язують її визначення не з нормами кримінального
права, а з кримінальною відповідальністю. Так, К. М. Оробець пише:
«Зміст поняття соціальної обумовленості кримінальної відповідальності утворює система соціальних явищ і процесів, що впливають
на встановлення, зміну або скасування кримінальної відповідальності»2. І. О. Кочерова вказує: «Визначаючи соціальну обумовленість
кримінальної відповідальності за будь-яке суспільно-небезпечне діяння, слід, насамперед, враховувати специфічні форми відображення соціальної дійсності у нормах кримінальної відповідальності, а також
властивості злочинності, встановлення яких має найбільш вагоме
значення для загальної стратегії застосування покарання у боротьбі зі
злочинністю»3. З огляду на викладене зауважуємо таке. По-перше, не
є зрозумілим, які це специфічні форми відображення (соціальної дійсності) і у чому ця специфіка полягає? По-друге, що саме мається на
увазі під нормами кримінальної відповідальності? Швидше за все слід
було б зазначити про норми закону про кримінальну відповідальність.
По-третє, підлягає окремому обґрунтуванню заявлена думка про врахування під час визначення соціальної обумовленості кримінальної
відповідальності за будь-яке суспільно-небезпечне діяння властивостей злочинності. Які саме властивості останньої маються на увазі і
чому саме вони підлягають врахуванню під час визначення соціальної
Див., наприклад: Гальцова В. В. Щодо соціальної зумовленості кримінально-правової охорони усиновлення (удочеріння). Проблеми законності. Харків.
2008. Вип. 97. С. 136; Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності: монографія. Київ: Вид-во ПАЛИВОДА А.В.,
2007. С. 6; Касинюк В. І., Білоконев В. М. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за порушення правил водіння або експлуатації машин: монографія.
Запоріжжя: Видавець Глазунов С.О., 2011. С. 6; Щавінський В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів. Право
України. 2003. № 10. С. 65.
2
Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Харків, 2012. С. 7, 8.
3
Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність … . С. 27.
1
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обумовленості кримінальної відповідальності? Відповідей на ці питання дисертантка, на жаль, не надає. По-четверте, у наведеній фразі
йдеться про загальну стратегію застосування покарання у боротьбі зі
злочинністю, що явно виходить за поставлене у ній завдання щодо
визначення соціальної обумовленості кримінальної відповідальності
за будь-яке суспільно-небезпечне діяння. Це проблема політики держави у сфері боротьби зі злочинністю, що є поняттям більш високого
порядку, ніж соціальна обумовленість кримінальної відповідальності.
З огляду на означене наведена фраза здається нам невдалою як за її
редакцією, так і за смисловим навантаженням1.
На підставі викладеного вважаємо за необхідне зробити такі висновки та надати власні міркування щодо підходів до розуміння сутності поняття «соціальна обумовленість» у кримінальному праві:
1. У кримінально-правовій доктрині слід виділяти: а) соціальну
обумовленість кримінальної відповідальності за певний вид діянь
(або соціальну обумовленість їх кримінально-правової заборони, іноді
навіть використовують зворот «соціальна обумовленість криміналізації»); б) соціальну обумовленість певного закону про кримінальну
відповідальність (тобто конкретної норми КК). Іноді ще пишуть про
соціальну обумовленість певного виду злочину, але це вже питання
кримінології, бо стосується причин і умов, які пояснюють існування в
суспільстві певних негативних (небезпечних) діянь.
2. «Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності» за
діяння певного виду – поняття вужче за «соціальну обумовленість
певного закону про кримінальну відповідальність», оскільки друге
охоплює ще також вимоги законодавчої техніки (тобто вони співвідносяться як частка і ціле).
3. Поняття «соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність» може бути використано для характеристики усіх видів відповідного закону (кримінально-правових норм), а «соціальна
обумовленість кримінальної відповідальності» може бути встановлена лише до норм-заборон. У цьому аспекті аналізовані поняття також
співвідносяться як ціле та його частина.
4. Можна вести мову і про соціальну обумовленість кримінального права, тобто розглядати, навіщо така галузь права потрібна в су1

Пащенко О. О. Криміналізація та соціальна обумовленість. С. 50–57.
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спільстві. Це робиться навіть на рівні навчальної дисципліни1, а також
соціальну обумовленість права в цілому (тобто обґрунтування того,
чому певні суспільні відносини регулюються саме правовими нормами, а не якимись іншими засобами) – ці поняття перебувають на вищому рівні ієрархії порівняно з «соціальною обумовленістю закону про
кримінальну відповідальність (кримінально-правових норм)», а тим
паче із «соціальною обумовленістю кримінальної відповідальності»
за діяння певного виду (соціальною обумовленістю кримінально-правової заборони певних діянь). Предметом нашого дослідження є соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність, яку
варто визначати як сукупність обставин, яким він має відповідати.
Викладене переконує в тому, що поняття «соціальна обумовленість»
і «криміналізація» не є синонімами. Перше поняття, на відміну від
другого, немає сенсу розуміти як процес і результат, а також розглядати його в динаміці й у статиці. Так само не існує широкого і вузького
розуміння терміна «соціальна обумовленість», що є характерним для
криміналізації. Питання про те, який із зазначених термінів є більш
вдалим, виглядає не зовсім коректним, оскільки воно пов’язане з оцінкою двох різних юридичних феноменів. Про криміналізацію слід вести мову, коли йдеться про суспільно небезпечні діяння (негативні для
суспільства явища об’єктивної дійсності), а соціальна обумовленість
стосується вже не діянь, а закону про кримінальну відповідальність.
Тому, ведучи мову про нього (або про кримінально-правові норми) використовувати термін «криміналізація» вважаємо недоречним. Хоча
за великим рахунком і сама криміналізація є соціально обумовленою.
Слід відзначити, що фахівці в галузі теорії держави і права також
виокремлюють два різних поняття: «правоутворення» і «правотворення»2. Зважаючи на співзвучність цих слів, замість другого вживають
Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» для вищ.
навч. закл. за спец. 7.060101 «Правознавство» / за ред. В. Я. Тація. Харків: Нац.
юрид. акад. України, 2002. С. 3.
2
Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / за ред. В. В. Копєйчикова.
Київ: Юрінком Інтер, 1998. С. 159, 161; Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. Київ: Юрисконсульт, 2006. С. 161, 162; Ведєрніков Ю. А.,
Папірна А. В. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. С. 115,
116; Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. С. 259; Авраменко Л. В. Теорія держави та права. С. 228, 229; Шульга А. М. Теорія держави та
1
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інший термін – «правотворчість» або «нормотворчість». Як зауважував С. С. Алексєєв, поняття правотворчості є вужчим і водночас більш
насиченим ніж поняття формування права (правоутворення). Правотворчість починається тоді, коли потреби суспільного розвитку вже
визначилися, необхідність нововведення вже назріла1. Нормотворчість – це закріплення в нормативно-правових актах норм права, які є
результатом узагальнення найбільш важливих повторюваних суспільних відносин, а також засобом витіснення шкідливої суспільної практики2. Останнє характеризує, зокрема, і кримінальне право, основним
призначенням якого, згідно ст. 1 КК, є саме забезпечення охорони від
злочинних посягань і запобігання злочинам; водночас, перше теж має
для нього значення, оскільки саме на підставі узагальнення типових
випадків виокремлюється Загальна частина, а також формулюються
дефінітивні норми Особливої частини. Тому, оскільки теоретики права розглядають окремо поняття «правоутворення» і «правотворчість»,
є сенс в кримінальному праві аналізувати криміналізацію і соціальну
обумовленість як дві стадії розвитку права.
Криміналізація – це перш за все процес, тобто явище динамічне.
Вона стосується діянь, що на момент вчинення (або можливості здійснення) ще не набули законодавчого закріплення, тоді як обґрунтування необхідності існування (збереження) певних норм (інститутів) перебуває поза межами поняття «криміналізація» й має бути досліджено
за допомогою теорії соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність. Водночас теорія криміналізації займається пошуками відповідей на запитання на кшталт: що змусило законодавця визнати те чи інше діяння злочином? чому таке рішення було прийнято в
конкретний момент часу? А для констатації соціальної обумовленості
закону – ці запитання відходять на другий план. Тому кількість обставин, що визначають соціальну обумовленість закону і обґрунтованість
права: навч. посіб. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. С. 171; Загальна
теорія права. С. 189–193; Велика українська юридична енциклопедія. Т. 3. С. 359,
600; Шевченко А. Є., Старостяк А. В. Теорія держави і права. С. 104, 105.
1
Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., перераб. и допол. М.:
Проспект, 2008. С. 225, 226.
2
Теорія держави і права: підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. С. 210.
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криміналізації діянь, буде різною1. Ведучи мову про криміналізацію,
вважаємо за потрібне підтримати тих правознавців, які наголошують на необхідності окремого виділення й подальшого дослідження
принципів і підстав криміналізації, а також криміналізаційних приводів (прізвища цих учених наводилися в розділі 1 монографії). Для
визначення ж соціальної обумовленості норми така класифікація не
підходить2.
2.3. Ознаки соціальної обумовленості закону
про кримінальну відповідальність
Вочевидь, термін «соціальна обумовленість» утворюється двома
словами: «соціальна» і «обумовленість».
Соціальне (-ий) походить від латинського socialis – суспільний,
пов’язаний із суспільством, суспільними відносинами. Це фундаментальна категорія соціологічної науки, а також соціальної філософії3, що означає сукупність тих чи інших якостей і особливостей
соціальних відносин, що інтегрована спільностями чи індивідами
в конкретних умовах4. Звідси виплива, що закон про кримінальну
відповідальність має відповідати сукупності якостей і особливостей
відносин, що існують у суспільстві на певному етапі його існування
(розвитку).
Пащенко О. О. Щодо розуміння сутності поняття «соціальна обумовленість» у кримінальному праві. Актуальні питання кримінального права, процесу
і криміналістики, удосконалення судової і правоохоронної систем: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.). Сєвєродонецьк: Луган.
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2017. С. 367–369.
2
Пащенко О. О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність).
Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10–11 жовт. 2013 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.
Харків: Право, 2013. С. 211.
3
Соціологія: короткий енциклопедичний словник / за заг. ред. В. І. Воловича. Київ: Укр. центр духовн. культури, 1998. С. 489.
4
Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навч. словник-довідник / за заг.
ред. В. М. Пічі. Київ: Каравела, Львів: Новий Світ-2000, 2002. С. 476.
1
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Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає
слово «соціальний» у такий спосіб «1. пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві; суспільний. // Породжений умовами
суспільного життя, певного середовища, ладу. // Існуючий у певному
суспільстві. 2. Який має на меті зміну суспільних виробничих відносин»1. Таке саме тлумачення містить і Словник української мови2.
Вважаємо, що друге значення слова «соціальний» не може характеризувати предмет нашого дослідження, а з першого – найприйнятнішим
є таке його тлумачення як «пов’язаний з умовами суспільного життя». Сучасний словник із суспільних наук пояснює «соціальний» як
суспільний; пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві3.
З нашої точки зору, слову «пов’язаний» слід віддати перевагу перед
іншим – «породжений», оскільки перше поняття є ширшим за обсягом (змістом) і через це точніше характеризує предмет нашого дослідження. Такий висновок слідує із того, що «породжений» завжди має
зв’язок (тобто «пов’язаний») із іншим явищем, яке його породило; на
противагу цьому, не всім явищам, що пов’язані між собою, притаманна здатність породжувати одне одне.
З огляду на викладене, «соціальний» слід розуміти як «пов’язаний
з умовами суспільного життя».
Обумовленість – це «залежність від певних умов, обставин, визначеність певними обставинами; зумовленість»4. Ширше визначення
містить інше видання – це «залежність від чогось; від певних умов,
ситуацій, обставин; визначеність якимись обставинами; зумовленість»5. Як бачимо, тут міститься вказівка не лише на умови і обстаВеликий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. Київ – Ірпінь: Перун, 2001. С. 1164.
2
Словник української мови: в 11 т. / Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства
ім. О. О. Потебні АН УРСР ; редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка. Т. 9: С, 1978. С. 476.
3
Современный словарь по общественным наукам / под общ. ред.: О. Г. Данильяна, Н. И. Панова. М.: Эксмо, 2005. С. 403.
4
Великий тлумачний словник … . С. 654; Словник української мови: в 11 т.
Т. 5: Н–О, 1974. С. 596.
5
Тлумачний словник української мови / уклад.: Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник ; за заг. ред. В. В. Дубічинського. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2010.
С. 388.
1
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вини (що було і в попередньому визначенні), а й на ситуації. Більше
того, використаний зворот «залежність від чогось» взагалі не обмежує
те коло, від чого залежить досліджуване явище, це може бути що-завгодно. Тому таке визначення має найвищий рівень узагальнення із
всіх можливих (мислимих). Такий підхід є найпослідовнішим для
характеристики предмета нашого дослідження. Недарма різні правники протягом часу пов’язували залежність обумовленості кримінально-правової норми (кримінального закону) з певними явищами,
причинами, критеріями, факторами, умовами, передумовами тощо, а
багато хто з них, навіть, не робив власний перелік вичерпним.
На підставі наведеного можна зробити висновок, що «обумовленість» – це «залежність від чогось».
Поєднуючи встановлені значення слів «соціальний» і «обумовленість» можна стверджувати, що термін «соціальна обумовленість»
означає «залежність від умов суспільного життя». Тому соціально
обумовленим буде лише той закон про кримінальну відповідальність,
що відповідає (кореспондує) умовам суспільного життя.
Також важливо відзначити, що російські слова «обусловленность»,
«обусловленный», «обусловливать», «обусловить» перекладаються
на українську мову в першу чергу як «обумовленість», «обумовлений», «обумовлювати», «обумовити». Лише після цього, на другому
місці, розташовано такі варіанти перекладу названих слів як «зумовленість», «зумовлений», «зумовлювати», «обумовити»1. Як видно з
Воробйова С. А., Молодід Т. К. Російсько-український словник соціальноекономічної термінології. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ: Голов. ред. укр. рад.
енцикл., 1976. С. 205; Русско-украинский словарь: в 3 т. изд. 2-е, исправл. / Акад.
наук УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни ; редкол.: И. А. Багмут и др.
Киев: Глав. ред. укр. сов. энцикл. Т. 2: Н–приять, 1981. С. 266; Русско-украинский словарь юридической терминологии / сост.: Б. М. Бабий и др.; под общ. ред.
Б. М. Бабия. Киев: Наук. думка, 1985. С. 176; Російсько-український словник наукової термінології: суспільні науки / Андреш Й. Ф. та ін.; редкол.: А. Й. Багмут
та ін. Київ: Наук. думка, 1994. С. 293; Олійник І. С., Ганич Д. І. Російсько-український словник. 5-те вид., допов. і переробл. Київ: А.С.К., 1997. С. 348, 349;
Новітній російсько-український словник / уклад.: Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига.
Харків: Сінтекс, 2004. С. 539; Російсько-український словник: у 4 т. / Нац. акад.
наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Ю. Гриценко (голова), І. С. Гнатюк (заст.
голови) та ін. Київ: Знання. Т. 2: К–О, 2012. С. 661.
1
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посилання, цю позицію поділяють не лише лінгвісти, а й фахівці в галузі суспільних наук загалом, а також правники зокрема. Більше того,
терміносполучення «социальная обусловленность» прямо зазначене
у словниках і перекладається як «соціальна обумовленість (зумовленість)»1. Як бачимо, слово «зумовленість» перебуває не на першому
місці. Викладене, з нашої точки зору, свідчить про те, що правильніше писати про «соціальну обумовленість», а не «соціальну зумовленість». Нажаль, навіть у назвах деяких моїх публікацій має місце другий зворот, оскільки терміносполучення «соціальна обумовленість»
було замінено редакторами статей (тез) без узгодження з автором.
Оскільки в попередньому підрозділі було надано перевагу тому
(наявному в науці) підходу до визначення поняття соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, що пов’язаний із
вивченням (розкриттям) певних обставин (факторів), то саме із ними
мають бути пов’язані ознаки, що утворюють досліджуване поняття.
Тому серед цих ознак визначальне (вирішальне) значення має така ознака як «обставина», саме за цією ознакою структуровано матеріал в
розділах 3, 4, 5 нашого дослідження. Як уже вказувалося, соціальну
обумовленість закону про кримінальну відповідальність варто визначати як сукупність обставин, яким він має відповідати. Як бачимо, це
визначення утворюється такою сукупністю ознак: 1) закон про кримінальну відповідальність; 2) обставина; 3) відповідність.
Розкриттю першої з них було присвячено підрозділ 2.1. дослідження, друга, яка для подальшого дослідження є визначальною, буде проаналізована в підрозділі 2.4.; що ж стосується третьої, то тлумачний
словник визначає «відповідність» так: «узгодженість між чим-небудь
// Повна подібність до кого-, чого-небудь, цілковита схожість у чомусь»2. З наведеного випливає, що «відповідність» – це узгодженість
закону про кримінальну відповідальність з певними обставинами.

Воробйова С. А., Молодід Т. К. Російсько-український словник соціальноекономічної термінології. С. 205; Русско-украинский словарь юридической терминологии. С. 176; Російсько-український словник наукової термінології. С. 293.
2
Великий тлумачний словник сучасної української мови. С. 136.
1

147

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

2.4. Обставини соціальної обумовленості закону
про кримінальну відповідальність
як соціологічний субстрат правотворення
Слово субстрат походить від латинського substratum – підстилка1,
підшар2. Великий тлумачний словник сучасної української мови розуміє його як те, що лежить в основі яких-небудь утворень, а в філософії
– як спільну єдину основу різноманітних явищ, основу спільності або
подібності однорідних явищ3.
В. Кизима вказує, що субстрат – це загальна матеріалістична засада явищ або сукупність відносно простих, якісно елементарних утворень, взаємодія яких зумовлює властивість речей і процесів4. З нашої
точки зору, обидва значення слова «субстрат» (які надано у визначенні через сполучник «або») можуть бути використані для дослідження
проблеми соціальної обумовленості. З одного боку, соціологічний субстрат – це засада правотворення, у тому числі й у галузі кримінального права, а з другого – соціологічним субстратом кримінально-правової норми є сукупність обставин соціальної обумовленості. Останні є
відносно простими, якісно елементарними утвореннями, які у взаємодії зумовлюють те, якими саме властивостями має володіти закон про
кримінальну відповідальність. Як зауважує О. І. Коробєєв, обставини
(за його термінологією – фактори) соціальної обумовленості створюють у своїй сукупності соціологічний субстрат кримінально-правової
норми, підтверджуючи тим самим генетичну природу кримінального
права5. В. І. Борисов уточнює цю тезу і звертає увагу на те, що названий субстрат створює системна сукупність чинників6.
Сучасний словник із суспільних наук / за ред.: О. Г. Данильяна, М. І. Панова.
Харків: Прапор, 2006. С. 361.
2
Петрушенко В. Л. Філософія: Короткий навчальний словник: терміни і поняття: навч. посіб. Львів: Магнолія-2006, 2009. С. 113.
3
Великий тлумачний словник сучасної української мови. С. 1212.
4
Кизима В. Субстрат. Філософський енциклопедичний словник / Нац. акад.
наук України; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова)
та ін. Київ: Абрис, 2002. С. 615.
5
Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика … . С. 64, 65.
6
Борисов В. І. Соціологічний аспект дослідження проблем кримінального права. Борисов В. І. Вибрані праці / уклад.: В. В. Базелюк, С. В. Гізім1
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В. Селиванов акцентує увагу на тому, що одним з важливих методологічних принципів осмислення закономірностей вітчизняного
права має бути врахування діалектики його взаємозв’язку з іншими
різновидами суспільних явищ, суспільних відносин як економічних,
так і не економічних. Правник наголошує, що одержати істинні знання про право виходячи тільки з його внутрішніх закономірностей, неможливо. Такі знання будуть завжди однобічними (несистемними)1.
А. К. Романов також переконує, що не варто мати ніяких ілюзій
щодо того, що вирішення питань кримінально-правового регулювання, підвищення його дієвості та ефективності може бути знайдено в
нормі кримінального права. На його думку, такий підхід є нічим іншим, як спробою зрозуміти теперішнє, залишаючись при цьому на
позиціях минулого2. В царині кримінально-правової теорії, – переконує дослідник, – помітно підсилилася увага до більш глибокого
проникнення в сутність і взаємозв’язки кримінально-правових явищ
у їхньому соціальному зрізі, до аналізу місця, ролі й значення кримінально-правових норм у забезпеченні позитивного процесу соціальних перетворень3. Люди тому й дотримуються, виконують приписи
так званого позитивного права, «керуються нормами права», оскільки
останні відповідають тим відносинам, у яких виражаються об’єктивні
умови й необхідні фактори нормальної життєдіяльності суспільства.
У тих же випадках, коли вимоги правових приписань не відображають «природи речей», необхідність, вони або порушуються, або не
знаходять застосування, тобто залишаються тільки на папері4.
За спостереженням В. В. Лапаєвої, те нове, що соціологічний підхід привніс у розгляд проблематики юриспруденції, полягає в розкритті взаємодії, взаємовпливу специфічних для предметної області
їхнього дослідження «внутрішніх» факторів і «зовнішніх» відносно
них (неспецифічних) факторів, що належать сферам дослідження інших соціальних наук5. Предметом дослідження соціології права є взачук, Л. М. Демидова та ін. ; відп. за вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018.
С. 455.
1
Селіванов В. До проблеми розроблення концепції … . С. 17.
2
Романов А. К. Уголовно-правовое регулирование … . С. 61.
3
Там само. С. 35.
4
Там само. С. 23.
5
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. С. 22.
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ємодія юридичних і неюридичних факторів, взаємозв’язок правових
і неправових явищ. Таким чином, робить висновок дослідниця, правові явища (правові фактори) становлять інтерес для соціології права
(на відміну від традиційної юриспруденції) не самі по собі, а в їхніх
зв’язках з неюридичними факторами, а неюридичні фактори значимі
для соціології права (на відміну від загальної соціології) лише в їхніх
зв’язках, впливах, взаємодії із правовими явищами. Соціальні фактори, взаємодіючі із правовими явищами, а також механізм і закономірності такої взаємодії й становлять, на погляд В. В. Лапаевой, предмет соціології права. Такий підхід орієнтує конкретні дослідження на
пошуки нових неюридичних факторів, що впливають на право або випробовують його вплив, на з’ясування нових механізмів і напрямків
взаємозв’язку юридичних і неюридичних факторів, виявлення нових
тенденцій, і в остаточному підсумку закономірностей у відповідній
сфері громадського життя1.
Викладене, з нашої точки зору, переконує в тому, що система названих факторів (за нашою термінологією – обставин) соціальної
обумовленості виступає як соціологічний субстрат норм кримінального права.
Перед тим, як запропонувати власну систему відповідних обставин, вважаємо за необхідне розібратися з термінологічним аспектом
проблеми і вирішити питання: який із наявних у науці термінів краще
використовувати для вивчення соціальної обумовленості закону про
кримінальну відповідальність? Як було показано в розділі 1 цього дослідження, різні науковці використовували неоднакові терміни.
Як указує Д. О. Гармаш: «Відсутність єдиної термінології на етапі
формування теорії криміналізації діянь (або теорії соціальної обумовленості кримінального закону) є закономірним явищем, що відбиває
процеси наукових пошуків у розв’язанні певної проблеми, становлення відповідної теорії тощо»2. Погоджуючись із тим, що відзначене явище є закономірним, не можемо підтримати дослідника, який
далі відмічає, що брак порозуміння у формулюванні й установленні
сукупності критеріїв, які дозволяють виокремлювати з кола суспільно значущої поведінки таких діянь, що потребують уваги законодавця, негативно впливає на процес становлення теорії криміналіза1
2
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Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. С. 23.
Гармаш Д. О. Кримінальна відповідальність … . С. 16.

ції, яка має надзвичайно важливе теоретичне і практичне значення1.
З приводу цього слід зауважити, що якщо було б наявним порозуміння – це вже означало б створення «єдиної теорії криміналізації», а не
її становлення. Крім того, виходячи з викладеного, правник вважає,
що криміналізація суспільно небезпечних діянь і соціальна обумовленість кримінального закону – одне і те саме, а це, на наш погляд,
не правильно. Проте така непослідовність у позиції правника не применшує його вдалої думки щодо необхідності впорядкування термінологічного апарату, а тому слід з’ясувати який (які) з тих термінів, що
використовували науковці під час вирішення відповідної проблеми, є
більш вдалим, точним.
«Критерій» – від грец. kritērion – підстава для оцінки, визначення
або класифікації чогось; мірило істинності, вірогідності, відповідності об’єктивній дійсності2. «Підстава» – те головне, на чому базується, основується що-небудь3. Ці терміни є, з нашої точки зору, занадто
загальними для використання їх під час характеристики соціальної
обумовленості. Те саме стосується і слова «принцип», під яким розуміється «особливість, покладена в основу створення або здійснення
чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось»4.
Фактор (від лат. factor – той, що робить) – чинник, умова, рушійна
сила, причина якого-небудь явища, процесу5. Чинник – умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його характер або
одну з визначальних рис; фактор6. На підставі цього обґрунтованими видаються принаймні два висновки: по-перше, терміни «фактор»
і «чинник» мають однаковий зміст і можуть вживатися як синоніми;
по-друге, обидва вони визначаються через поняття «умова».
Як бачимо, терміни «фактор» і «чинник» характеризуються як «рушійна сила» якогось процесу. З цього випливає, що їх варто вживати
під час характеристики лише динамічних явищ. З огляду на це, припустимим вбачається використання цих термінів для оцінки криміналізації суспільно небезпечних діянь, що, у першу чергу, як зазнача1
2
3
4
5
6
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лося вище, і є процесом. Водночас коли відбувається оцінка закону
про кримінальну відповідальність, то досліджуваний феномен перебуває в статиці (незалежно від того, йдеться про чинну його норму,
чи про лише ще тільки проектовану). Норма в динаміці не перебуває,
їх перелік на момент оцінки є стабільним. Слово «процес» (із яким
тлумачний словник пов’язує терміни «фактор» і «чинник»), у досліджуваному аспекті ніяким чином не пов’язане із поняттями «норма» і
«закон». Тому використання зазначених термінів для характеристики
соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність
(кримінально-правових норм) виглядає не дуже вдалим. Крім того,
науковці, що все ж таки віддають перевагу саме ним, для розкриття
їхнього змісту все одно повинні аналізувати інший термін – «умова»,
адже саме через нього надаються визначення «фактора» і «чинника».
З тих самих міркувань не надто доречним виглядає використання терміна «передумова», який визначається як «попередня умова існування, виникнення, діяння і т. ін. чого-небудь»1. Справедливим є також
судження, що будь-який фактор (чинник) є умовою, а ось зворотній
висновок є справедливим не завжди. Тому серед наведених слів найдоречнішим виглядає саме «умова», під якою розуміють необхідну обставину, яка унеможливлює або робить можливим здійснення,
створення, утворення чого-небудь, або сприяє чомусь2. З цього слідує,
що «умова» також визначається через інше поняття – «обставина»,
а тому саме воно є кінцевою ланкою в логічному ряду (ланцюжку):
фактор (чинник) – умова – обставина.
У свою чергу, причина – це «явище, що обумовлює або породжує
інше явище. Підстава, привід для будь-яких дій, вчинків. Спонукання, міркування, мотиви, якими викликаються які-небудь вчинки»3. Як
бачимо, термін «причина» також не досить коректно використовувати для дослідження соціальної обумовленості, адже він: 1) або теж
визначається за допомогою терміна «умова» (у словнику зазначено:
«обумовлює»), 2) або, як і терміни «фактор» і «чинник» – характеризує лише динамічні явища (які «породжуються», якими «викликаються які-небудь вчинки»). З огляду на можливість використання лише
щодо динамічних явищ слід відмовитися також і від терміна «привід»,
1
2
3
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який визначається як «підстава, причина яких-небудь дій, вчинків»1.
Водночас зазначене не виключає можливості використання термінів
«причина» і «привід» для характеристики процесу криміналізації.
На підставі викладеного вважаємо, що найбільш вдалим терміном
є «обставина». Саме його варто використовувати під час встановлення
соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність
(кримінально-правових норм)2.
2.5. Види обставин соціальної обумовленості закону
про кримінальну відповідальність
Як було показано під час дослідження історії доктринального вирішення проблеми, різні науковці різним чином класифікували (групували) названі обставини, а деякі дослідники цього навіть не робили, а
лише наводили їхній перелік, тобто підходили до розв’язання проблеми шляхом використання лінійної структури.
Вважаємо, що вирішення питання щодо систематизації обставин
соціальної обумовленості залежить від мети, яку переслідує суб’єкт,
який її (систематизацію) здійснює. Основними суб’єктами, які мають
потребу в з’ясуванні соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, є законотворці (перш за все депутати-члени
профільних комітетів Верховної Ради України, а також інші суб’єкти законодавчої ініціативи) і науковці, дослідження яких складають
(принаймні мають складати) підгрунття для діяльності суб’єктів першого виду.
Слід відзначити, що законотворці мають справу передусім із
проектованими кримінально-правовими нормами (після прийняття
потреба у їх дослідженні цими суб’єктами відпадає), а науковці – з
чинними. Головним призначенням діяльності останніх є виправлення
можливих помилок (як сутнісних, так і технічних), яких можуть припуститися законотворці. Викладене не применшує необхідності залучення інтелектуального потенціалу науковців до розробки проектованих кримінально-правових норм для того, щоб можливість помилки
була виключена (чи принаймні мінімізована) ще на стадії підготовки
1
2
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законопроекту. В ідеалі всі законопроекти мали б розглядатися профільними комітетами парламенту лише після надання висновку щодо
соціальної обумовленості норм, що в них містяться, фаховими науковими колективами (ними можуть виступати перш за все структурні підрозділи Національної академії правових наук України). Проте,
на жаль, чинний регламент Верховної Ради України такої вимоги не
містить. З іншого боку, ніхто не позбавляє науковців можливості розробляти власні (авторські) законопроекти, надсилати їх до парламенту і доводити необхідність прийняття саме в такому вигляді, в якому
вони надіслані, без внесення депутатами змін (що потенційно завжди
можуть спотворити зміст законопроекту, якими би благими намірами депутати при цьому не керувалися). Але ніякого впливу на долю
надісланого до парламентського комітету законопроекту науковці не
мають. Наукова громадськість не може власними силами забезпечити
ефективного «лобіювання» їх проходження через комітет, а тим паче
через сесійний зал Верховної Ради України. Тому, як не прикро це
визнавати, на сьогодні основним призначенням наукових досліджень
кримінально-правових норм є з’ясування соціальної обумовленості
вже ухвалених парламентом (чинних) законів про кримінальну відповідальність. Такими є реалії нашого життя. Як бачимо, суб’єкти
законодавчої ініціативи мають справу переважно з проектованими
кримінально-правовими нормами, а науковці – з чинними. Звичайно,
законотворці можуть здійснювати моніторинг вже чинного законодавства і виявляти в ньому недоліки, але головне призначення їх діяльності полягає все ж таки не у цьому.
Викладене переконує в тому, що система обставин, за допомогою
яких слід визначати соціальну обумовленість кримінально-правових
норм, має ґрунтуватися на такому критерії, який був би зрозумілим не
лише для науковців, а й для пересічних людей з вищою освітою, якими
переважно є народні депутати, члени уряду та інші суб’єкти законодавчої ініціативи. При цьому такий критерій має використовуватися не
лише зазначеними суб’єктами, а водночас і вченими-правниками, адже
їхні дослідження не є кантівською «річчю в собі», а здійснюються саме
для подальшого впровадження отриманих результатів у законотворчу
практику. Тому науковці також не повинні користуватися для систематизації критеріями, що є зрозумілими лише для вузького кола профільних фахівців. Зважаючи на це, запропонований в доктрині поділ обста-

вин соціальної обумовленості (факторів криміналізації) на соціальні,
психологічні, юридичні, технічні та інші, пов’язані з відповідними
сферами людської діяльності, – мало що дає законотворцеві. Звичайно, вченим зручніше користуватися саме таким інструментарієм, але,
повторимось, вони здійснюють дослідження не для себе, а для суспільства, виразником інтересів якого є перш за все український парламент.
Крім того, наведені класифікації переконливо виглядають лише для
вирішення проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм на загальному рівні, а законотворці працюють з конкретними нормами або групами норм. Для предметних досліджені зазначена
класифікація не годиться ще й тому, що не всі групи обставин, які її
утворюють, характеризують кожну кримінально-правову норму. Далеко не всі норми є сенс аналізувати на предмет їх відповідності, скажімо, технічним факторам. Лише найзагальнішим чином вони можуть
характеризувати соціальну обумовленість ст. 115 КК «Умисне вбивство», ст. 161 КК «Порушення рівноправності громадян залежно від
їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», ст. 189 КК «Вимагання» та багато інших
законів про кримінальну відповідальність. Водночас для цілої низки
норм вони відіграють важливе значення, зумовлюють їх прийняття та
побудову. Це стосується норм, що встановлюють відповідальність за
злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, безпеки виробництва, значну частину злочинів проти довкілля та ін. Те саме стосується і групи медичних факторів, яка також виділяється науковцями.
Вони є обов’язковими для конструювання тих норм, що передбачають
відповідальність за злочини, які вчинюються в сфері медичного обслуговування, а для переважної більшості інших – їх дослідження мало
що дає. В ідеалі, звичайно, було би непогано запропонувати вичерпну
систему обставин соціальної обумовленості, що характеризують кожну окремо взяту кримінально-правову норму, що міститься в чинному
КК. Але ця пропозиція виглядає нежиттєздатною з таких міркувань.
По-перше, як уже зазначалося, відповідні обставини істотно різняться
залежно від предмета дослідження, а вимагати від законотворців використовувати різні переліки, спеціальні для кожної з норм, виглядає нереально. До того ж це може легко викликати плутанину. По-друге, про
що вже також велась мова, законотворці не є профільними фахівцями у
досліджуваній сфері знань, а тому їм важко оцінити такі переліки, «до-
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віритися» науковцям щодо істинності обставин, які там наявні. З нашої
точки зору, для цього має бути достатньо пересічних, повсякденних
знань освіченої людини, а не фахівця в галузі кримінального права (а
тим паче такого, який має науковий ступінь та (або) вчене звання!).
По-третє, і це головне, суб’єкти законодавчої ініціативи в переважній
більшості випадків займаються проектуванням нових норм, а тому перелік обставин для наявних норм їм не допоможе. Науковці ж, у свою
чергу, не в змозі передбачити всіх змін у суспільному житті, зробити
висновок, спрогнозувати, які сфери діяльності людини потребуватимуть кримінально-правового регулювання в майбутньому, створити
законопроекти «про запас». Крім того, тут уже не виключені прояви
волюнтаризму з боку самих науковців, які можуть створювати «запасні
норми» на свій розсуд, такі що їм зручно, з питань, що становлять їхній
особистий науковий інтерес (а не віддзеркалюють суспільний), витрачаючи на проведення досліджень бюджетні кошти, які ефективніше
було би освоїти іншим чином. Тому спочатку має виникнути потреба в кримінально-правовому регулюванні, а вже потім на це повинні
реагувати науковці, а тим паче законотворці. По-четверте, вичерпний
перелік обставин для кожної норми вже не виглядатиме як система, а
являє собою саме «перелік», тобто лінійну структуру. Максимум, що
в такому разі можна зробити – це згрупувати певні обставини, наприклад, за сферою суспільного життя, як це і робиться в науці. Ознак
системності такі переліки можуть набути лише за умови їх універсальності, тобто можливості застосування не до якоїсь однієї норми, а принаймні до групи норм. Але питання про включення конкретної норми
у відповідну групу знову ж таки: а) потребує фахових знань у сфері
кримінального права, якими не володіє (і напевно, не має володіти)
законотворець, а тому можливою є помилка з його боку під час такого «включення»; б) не виключає кон’юнктурного інтересу науковця,
який, наприклад, зважаючи на такий пріоритет державної політики, як
боротьба з корупцією, може відстоювати необхідність включення до
цієї групи тих чи інших (наявних чи проектованих) норм, підвищуючи
у такий спосіб значущість власних досліджень з метою отримання бюджетного фінансування, міжнародного гранту або просто підвищення
свого «авторитету» в науці.
Викладене, з нашої точки зору, переконує в тому, що, по-перше,
критерій, покладений в основу класифікації обставин соціальної обу156

мовленості, має бути простим, зрозумілим пересічній освіченій людині, а не лише вузькоспеціалізованому фахівцеві (наприклад, професору
кримінального права); по-друге, він не має просто «групувати» обставини (за сферою людської діяльності, іншою сферою, галуззю науки
тощо) чи поділяти їх, як це майже одностайно робиться в доктрині, на
такі, що відображають суспільні процеси, які зумовлюють прийняття
норми, і правила законодавчої техніки, – а має віддзеркалювати значущість кожної з них для з’ясування соціальної обумовленості будь-якої
досліджуваної норми. Вважаємо, що як такий критерій має виступати обов’язковість урахування тієї чи іншої обставини при вирішенні
питання щодо соціальної обумовленості кожної досліджуваної норми.
Він є зрозумілим для законотворця. Вочевидь, що навіть пересічна людина має здатність віддзеркалювати у своїй свідомості значення слова
«обов’язкова» (обставина) – тобто така, що неодмінно має бути наявна,
без якої щось є неможливим – без звернення до тлумачного словника
або якоїсь спеціальної літератури. Так само не є складним сприйняття й антоніму цього слова – «не обов’язкова», тобто «факультативна»1
(обставина). Тобто це така обставина, яка у разі вирішення проблеми
соціальної обумовленості кримінально-правових норм на загальному
рівні (щодо всіх без винятку норм КК) може мати обов’язкове значення, а може і не мати. При дослідженні ж соціальної обумовленості конкретної кримінально-правової норми (вирішенні проблеми на предметному рівні) усі обставини її соціальної обумовленості є обов’язковими.
Не важко помітити, що запропонований нами критерій систематизації обставин соціальної обумовленості використовується доктриною кримінального права для вирішення іншого (не менш важливого)
питання – поділу ознак складу злочину. Ці ознаки також можуть бути
обов’язковими і факультативними, а відповідна класифікація застосовується лише тоді, коли йдеться про загальний склад злочину. У кожному ж конкретному складі злочину всі ознаки є обов’язковими, так
само як і обставини соціальної обумовленості для кримінально-правової норми.
Тут може постати питання: а навіщо поділяти обставини соціальної
обумовленості на обов’язкові і факультативні, якщо для дослідження
Не лише у вишах, а й у школах є факультативні предмети, тобто такі,
відвідування яких не є обов’язковим. Як бачимо, розуміння цього терміна наявне
навіть у школяра.
1
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кожної конкретної кримінально-правової норми всі вони є обов’язковими? Відповідь на нього є такою самою, як і щодо ознак складу злочину. Там це відбувається для зручності здійснення кваліфікації, а в
нашому випадку – для зручності проведення дослідження.
У складі злочину для полегшення систематизації його ознак виділяються елементи. Правозастосувач знає, що по кожному кримінальному провадженню слід встановити 4 елементи складу злочину:
об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону та суб’єкт. Водночас
кількість ознак, що утворюють ці елементи для кожного конкретного складу злочину є різною, їх уже не 4, а більше (може бути і 8 і 9
тощо). Але є ознаки, що притаманні всім складам злочинів, їх слід
установлювати в усіх випадках. Це 1 ознака об’єкта – суспільні відносини, 1 ознака об’єктивної сторони – діяння, 1 ознака суб’єктивної
сторони – вина, 3 ознаки суб’єкта – те, що це особа фізична, її вік
та осудність. Зазначене стосується і обставин соціальної обумовленості. Деякі з них мають ураховуватися під час дослідження всіх норм
певного виду (охоронних, регулятивних, заохочувальних та дефінітивних), інші – набувають такого значення лише в певних випадках.
Наведене не знімає актуальності виділення обов’язкових обставин,
якими мають користуватися законотворці та науковці під час аналізу
кожної конкретної кримінально-правової норми. Більш того, воно зумовлює необхідність виділення певних груп «усередині» як обов’язкових, так і факультативних обставин. Цей поділ виконуватиме для
соціальної обумовленості таку саму роль, як виокремлення елементів
для складу злочину. Його призначення полягає в полегшенні групування для зручності суб’єкта правозастосування, кваліфікації (а у нас
– суб’єкта, який здійснює дослідження). Відмінність полягає в тому,
що у складі злочину обов’язкові та факультативні ознаки «існують»
усередині кожного з елементів, а стосовно нашої проблеми – навпаки,
група обов’язкових обставин поділяється на види, але там, «усередині видів», уже немає факультативних обставин, як це має місце щодо
елементів складу злочину, які утворюються, в тому числі й факультативними ознаками. Цей висновок є справедливим і щодо факультативних обставин соціальної обумовленості. Їх, з нашої точки зору,
також доцільно поділяти на види, що виокремлюються «всередині»
цих обставин (а в кожному з елементів складу злочину факультативні
ознаки можуть «існувати» лише поряд з обов’язковими).
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Обов’язкові обставини соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність вважаємо за можливе поділити на універсальні та альтернативні. Універсальні обов’язкові обставини характеризуються тим, що вся їх сукупність має враховуватися під час
визначення соціальної обумовленості кожної норми. Альтернативні
– тим, що обов’язково має бути дотримана одна з двох відповідних
обставин.
Факультативні обставини соціальної обумовленості закону про
кримінальну відповідальність, з нашої точки зору, є сенс поділяти на
родові, видові та спеціальні (залежно від кількості норм, для констатації соціальної обумовленості яких їх належить з’ясовувати). Родові
обставини слід досліджувати для великої кількості норм, розташованих у різних розділах КК (але в той же час – не всіх, що є характерним для обов’язкових обставин). Видові мають значення для певного
масиву норм (як правило, в межах одного розділу КК, але не обов’язково). Спеціальні – враховуватися при характеристиці окремих норм
(однієї або декількох, що, здебільшого, мають однаковий основний
безпосередній об’єкт охорони чи об’єкт кримінально-правового регулювання)1.
На наше переконання, визначення того, до якої з виділених нами
груп належить та чи інша обставина соціальної обумовленості саме
зараз (раніше за розкриття змісту кожної з них) – виглядатиме як упереджений висновок. Тим паче одна і та сама обставина може мати
різне значення для встановлення соціальної обумовленості кримінально-правових норм різних видів. Тому без аналізу самих обставин
визначати їх місце в запропонованій системі вважаємо передчасним.
Це буде зроблено після розгляду кожної з них, а також у загальному
висновку наприкінці дослідження, де буде наведена система, за допомогою якої визначається соціальна обумовленість кримінально-правових норм кожного виду. Саме за цим критерієм (вид норми) відповідні обставини розподілено між розділами 3, 4 і 5, що на наш погляд
зробить зручнішими їхній аналіз (зокрема) та сприйняття подальшого
матеріалу (загалом).
Зокрема, у розділі 3 будуть проаналізовані обставини, що є характерними для встановлення соціальної обумовленості кримінально-правових норм усіх видів (через це їх варто іменувати загальними
1

Пащенко О. О. Криміналізація та соціальна обумовленість. С. 63–70.
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обставинами соціальної обумовленості); у розділі 4 – ті обставини,
які (на додачу до загальних), мають братися до уваги при встановленні соціальної обумовленості охоронних кримінально-правових норм;
у розділі 5 – ті, що насамперед віддзеркалюють соціальну обумовленість регулятивних, дефінітивних та заохочувальних кримінально-правових норм.
Висновки до розділу 2
1. Аналіз надбання попередників дозволяє заключити, що в доктрині кримінального права поняття «кримінально-правова норма»
(«норма кримінального права») використовується, зокрема, як норма-припис, тобто для позначення окремих статей (частин статей) як
Загальної так і Особливої частин КК. Саме в такому значенні поняття
«кримінально-правова норма» використовується в цьому дослідженні.
2. Термін «закон про кримінальну відповідальність» використовується у двох значеннях: для позначення кримінального кодексу та
однієї з його статей і навіть частини статті. Розуміння названого терміна в другому значенні, що має місце в теорії кримінального права,
є дещо умовним, оскільки на відміну від КК або окремо прийнятого
Верховною Радою України закону, окрема стаття (а тим паче її частина) не має всіх атрибутів закону як нормативно-правового акта. Необхідність уживання терміну «закон про кримінальну відповідальність»
для позначення не лише КК, а і його структурних елементів (кримінально-правових норм) зумовлюється декількома чинниками. По-перше, норми Особливої частини КК містять яскраво виражені заборони, що звернуті до населення, які відрізняються не лише за об’єктом
охорони, а й за характером діянь, які неможна вчиняти. По-друге, не
лише КК у цілому, а його окрема стаття (чи навіть її частина) мають
самостійний ефект сприйняття її змісту та наслідків застосування.
По-третє, як вже відзначалося, в ч. 1 ст. 3 КК Кримінальний кодекс
іменується «законодавство», а це завжди сукупність законів. По-четверте, в ч. 2 ст. 3 КК у множині сказано, що до Кодексу включаються
«закони». По-п’яте, в ч. 5 ст. 3 КК знову таки у множині зазначено,
що «закони» про кримінальну відповідальність повинні відповідати
положенням міжнародно-правових договорів. З цього випливає, що
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останнім має відповідати не лише Кодекс у цілому, а й кожен із законів окремо. По-шосте, у всіх частинах ст. 5 КК та її назві «Зворотна
дія закону про кримінальну відповідальність у часі» термін «закон»
вжито в однині. Звідси слідує, що треба вирішувати питання про зворотну силу окремого закону, а не Кодексу.
3. Соціальна обумовленість залежить від виду правового явища,
а в кримінально-правовій доктрині стало звичним у цьому аспекті
поділяти на види не закони, а норми. Через це без звернення до останніх вирішення питання щодо соціальної обумовленості вбачається
нелогічним. Тому підчас вирішення наукової проблеми, з одного боку,
немає підстав відмовлятися від терміна «закон», з другого, оскільки
різним видам кримінально-правових відносин кореспондують різні
види норм, а не законів, – є сенс писати про соціальну обумовленість
кримінально-правових норм, використовуючи цей термін як синонім
поняттю «закон про кримінальну відповідальність». Зауважуємо також, що зворот «види законів про кримінальну відповідальність» у
науці вживається зовсім в іншому значенні. Йдеться про КК та закони
тимчасової дії, які до КК не включаються. Слід зазначити, що терміносполучення «охоронні закони про кримінальну відповідальність»,
«регулятивні закони про кримінальну відповідальність», а тим паче
«закони-дефініції» та «заохочувальні закони» – в кримінально-правовій доктрині не використовуються. Водночас, залежно від виду норм
(або законів) слід вирішувати питання щодо їх соціальної обумовленості. Це пояснюється різним функціональним призначенням останніх. Зважаючи на це логічним є припущення щодо неоднаковості обставин (причому як їх кількості, так і найменування), за допомогою
яких визначається соціальна обумовленість законів про кримінальну
відповідальність (кримінально-правових норм) різних видів.
4. Зважаючи на виділені наукою методи (способи) кримінально-правового регулювання: заборона, заохочення і власне регулювання (або уповноваження), а також на особливу правову природу
норм-дефініцій (оскільки навряд чи до названих методів можна відносити такий, як роз’яснення), які нічого не охороняють і самі по собі
нічого не регулюють, а лише тлумачать відповідні терміни, причому
роблять це щодо окремих положень законодавства про кримінальну
відповідальність, а не для КК в цілому (інакше кажучи, вони потрібні для забезпечення можливості застосування кримінально-правових
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норм інших видів, перш за все охоронних і регулятивних), – для вирішення питання про соціальну обумовленість є сенс виділяти 4 види
кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність): охоронні, регулятивні, заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції).
5. Різновидами вияву регулятивної функції кримінального права
є зобов’язання, управомочення та дозвіл. Норми, що кореспондують
цим різновидам, мають спільну правову природу, а тому їх соціальну обумовленість варто вивчати за допомогою аналізу одного і того
самого кола обставин, що стосуються регулятивних норм. З іншого
боку, усі ці різновиди норм відрізняються від норм інших видів (охоронних, дефінітивних, заохочувальних). Тому для вирішення наукової
проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм вбачається можливим обмежитися лише аналізом регулятивних норм, не
загострюючи увагу на їх різновидах.
6. Криміналізація полягає у визнанні певних явищ злочинними.
Тому науковий процес оцінки суспільно значущих діянь як корисних
для суспільства, що завершується прийняттям законодавцем норм
кримінального закону, які дозволяють, заохочують конкретні типи
таких діянь має характеризуватися за допомогою використання категорії «кримінально-правове регулювання», а не «криміналізація». У
кримінально-правовій доктрині термін «криміналізація» розглядається в динаміці та у статиці. У першому випадку мається на увазі процес, у другому – результат. Остання стадія процесу криміналізації є
водночас його результатом. Під терміном «криміналізація» у вузькому
сенсі мається на увазі визнання (порядок визнання) діяння злочинним.
Перед дослідженням широкого сенсу цього терміна слід чітко визначитися з його предметом. Якщо йтиметься про кримінально-правовий аспект проблеми, слід обмежити розуміння широкого значення
терміна «криміналізація» суто кримінально-правовими проблемами,
акцентуючи увагу на законодавчих обмеженнях щодо застосування інститутів звільнення від покарання, зниження віку кримінальної відповідальності шляхом внесення змін у чч. 1 або 2 ст. 22 КК,
розширення кола осіб, які можуть визнаватися суб’єктами певних
злочинів, відновлення кримінальної караності готування до злочину
невеликої тяжкості тощо. Зазначене не відкидає можливості (і навіть
необхідності) вживання іншими науками широкого аспекту терміна

«криміналізація» не в такому значенні, як це робить наука кримінального права. Вочевидь, криміналізація особи і певних соціальних груп
входить до предмета дослідження кримінології, а таке явище, як
збільшення кількості кримінально караних діянь у суспільстві, окрім
кримінології, потребує уваги з боку представників соціології.
7. У кримінально-правовій доктрині слід виділяти: а) соціальну
обумовленість кримінальної відповідальності за певний вид діянь
(або соціальну обумовленість їх кримінально-правової заборони, іноді
навіть використовують зворот «соціальна обумовленість криміналізації»); б) соціальну обумовленість певного закону про кримінальну
відповідальність (тобто конкретної норми КК). Іноді ще пишуть про
соціальну обумовленість певного виду злочину, але це вже питання
кримінології, бо стосується причин і умов, які пояснюють існування в
суспільстві певних негативних (небезпечних) діянь.
8. «Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності» за
діяння певного виду – поняття вужче за «соціальну обумовленість
певного закону про кримінальну відповідальність», оскільки друге
охоплює ще також вимоги законодавчої техніки (тобто вони співвідносяться як частка і ціле). Поняття «соціальна обумовленість закону
про кримінальну відповідальність» може бути використано для характеристики усіх видів відповідного закону (кримінально-правових
норм), а «соціальна обумовленість кримінальної відповідальності»
може бути встановлена лише до норм-заборон. У цьому аспекті аналізовані поняття також співвідносяться як ціле та його частина. Можна вести мову і про соціальну обумовленість кримінального права,
тобто розглядати, навіщо така галузь права потрібна в суспільстві.
Це робиться навіть на рівні навчальної дисципліни, а також соціальну обумовленість права в цілому (тобто обґрунтування того, чому
певні суспільні відносини регулюються саме правовими нормами, а
не якимись іншими засобами) – ці поняття знаходяться на вищому
рівні ієрархії порівняно з «соціальною обумовленістю закону про
кримінальну відповідальність (кримінально-правових норм)», а тим
паче із «соціальною обумовленістю кримінальної відповідальності»
за діяння певного виду (соціальною обумовленістю кримінально-правової заборони певних діянь).
Предметом цього дослідження є соціальна обумовленість закону
про кримінальну відповідальність, яку варто визначати як сукупність
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обставин, яким він має відповідати. Це визначення утворюється такою сукупністю ознак: 1) закон про кримінальну відповідальність;
2) обставина; 3) відповідність.
9. Поняття «соціальна обумовленість» і «криміналізація» не є синонімами. Перше поняття, на відміну від другого, немає сенсу розуміти як процес і результат, а також розглядати його в динаміці й
у статиці. Так само не існує широкого і вузького розуміння терміну
«соціальна обумовленість», що є характерним для криміналізації. Питання про те, який із зазначених термінів є більш вдалим, виглядає
не зовсім коректним, оскільки воно пов’язане з оцінкою двох різних
юридичних феноменів. Про криміналізацію слід вести мову, коли
йдеться про суспільно небезпечні діяння (негативні для суспільства
явища об’єктивної дійсності), а соціальна обумовленість стосується
вже не діянь, а закону про кримінальну відповідальність. Тому, мовлячи про нього (або про кримінально-правові норми), використовувати
термін «криміналізація» вважаємо недоречним.
Криміналізація – це перш за все процес, тобто явище динамічне.
Вона стосується діянь, що на момент її здійснення ще не набули свого
законодавчого закріплення, тоді як обґрунтування необхідності існування (збереження) певних норм (інститутів) перебуває поза межами
поняття «криміналізація» й має бути досліджено за допомогою теорії
соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність.
Водночас теорія криміналізації займається пошуками відповідей на
запитання на кшталт: що змусило законодавця визнати те чи інше діяння злочином? чому таке рішення було прийнято в конкретний момент
часу? А для констатації соціальної обумовленості закону – ці запитання відходять на другий план. Тому кількість обставин, що визначають соціальну обумовленість закону і обґрунтованість криміналізації
діянь, буде різною.
10. Коли йдеться про криміналізацію, вважаємо за потрібне підтримати правознавців, які наголошують на необхідності окремого виділення й подальшого дослідження принципів і підстав криміналізації, а також криміналізаційних приводів. Для визначення ж соціальної
обумовленості норми така класифікація не підходить. Із усіх запропонованих у науці термінів для характеристики соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність найбільш вдалим терміном є «обставина». Терміни «фактор» і «чинник» характеризуються

як «рушійна сила» якогось процесу. З цього випливає, що їх варто
вживати під час характеристики лише динамічних явищ. З огляду на
це, припустимим вбачається використання цих термінів для оцінки
криміналізації суспільно небезпечних діянь, яка, у першу чергу, і є
процесом. Водночас, коли відбувається оцінка закону про кримінальну відповідальність, то досліджуваний феномен перебуває в статиці
(незалежно від того, йдеться про чинну його норму, чи про лише ще
тільки проектовану). Норма в динаміці не перебуває, їх перелік на момент оцінки є стабільним. Слово «процес» (із яким тлумачний словник пов’язує терміни «фактор» і «чинник»), у досліджуваному аспекті
ніяким чином не пов’язане із поняттями «норма» і «закон». Те саме
стосується і термінів «причина» і «привід». Тому їх використання для
характеристики соціальної обумовленості закону про кримінальну
відповідальність (кримінально-правових норм) не є доцільним.
11. Вирішення питання щодо систематизації обставин соціальної
обумовленості залежить від мети, яку переслідує суб’єкт, який її (систематизацію) здійснює. Основними суб’єктами, які мають потребу в
з’ясуванні соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, є законотворці (перш за все, депутати-члени профільних
комітетів Верховної Ради України, а також інші суб’єкти законодавчої
ініціативи) і науковці, дослідження яких складають (принаймні мають
складати) підгрунття для діяльності суб’єктів першого виду.
Система обставин, за допомогою яких слід визначати соціальну
обумовленість кримінально-правових норм, має ґрунтуватися на такому критерії, який був би зрозумілим не лише для науковців, а й
для пересічних людей з вищою освітою, якими переважно є народні
депутати, члени уряду та інші суб’єкти законодавчої ініціативи. Також він не має просто «групувати» обставини (за сферою людської
діяльності, іншою сферою, галуззю науки тощо) чи поділяти їх, як
це майже одностайно робиться в доктрині, на такі, що відображають
суспільні процеси, які зумовлюють прийняття норми, і правила законодавчої техніки, – а має віддзеркалювати значущість кожної з них
для з’ясування соціальної обумовленості будь-якої досліджуваної
норми. Вважаємо, що таким критерієм має виступати обов’язковість
урахування тієї чи іншої обставини при вирішенні питання щодо соціальної обумовленості кожної досліджуваної норми. Тому обставини
соціальної обумовленості кримінально-правових норм слід поділяти
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на обов’язкові і факультативні. Своєю чергою, обов’язкові обставини поділяються на універсальні та альтернативні. Універсальні
обов’язкові обставини характеризуються тим, що вся їх сукупність
має враховуватися під час визначення соціальної обумовленості кожної норми. Альтернативні – тим, що обов’язково має бути дотримана
одна з двох відповідних обставин. Факультативні обставини соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, з нашої
точки зору, доцільно поділяти на родові, видові та спеціальні (залежно
від кількості норм, для констатації соціальної обумовленості яких їх
належить з’ясовувати). Родові обставини слід досліджувати для великої кількості норм, розташованих у різних розділах КК (але в той
же час – не всіх, що є характерним для обов’язкових обставин). Видові мають значення для певного масиву норм (як правило, в межах
одного розділу КК, але не обов’язково). Спеціальні – враховуватися
при характеристиці окремих норм (однієї або декількох, що, здебільшого, мають однаковий основний безпосередній об’єкт охорони чи
об’єкт кримінально-правового регулювання).

РОЗДІЛ 3
ЗАГАЛЬНІ ОБСТАВИНИ СОЦІАЛЬНОЇ
ОБУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ
НОРМ (ЗАКОНІВ ПРО КРИМІНАЛЬНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ)
3.1. Суспільна корисність
Про суспільну корисність кримінально-правових норм можна судити навіть з назви того виду, до якого вона належить. Так, суспільна
корисність охоронних норм кримінального права, вочевидь полягає
в тому, що вони охороняють відповідні суспільні відносини від небезпечних посягань; регулятивних – у тому, що вони впорядковують
кримінально-правові відносини, встановлюють належну поведінку
для їх учасників (суб’єктів); норм-дефініцій – у тому, що вони визначають зміст певних кримінально-правових понять; заохочувальних –
у тому, що вони стимулюють особу до певної поведінки, корисної для
суспільства.
Охоронні кримінально-правові норми слугують юридичною гарантією захисту відповідних регулятивних правовідносин1. Для того,
щоб виконувати роль такої гарантії, згадані норми повинні захищати
лише такі суспільні відносини, рівень соціальної цінності яких є достатнім для кримінально-правової охорони. У цьому простежується
зв’язок цієї обставини соціальної обумовленості з іншою – наявністю
можливості боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових
засобів. Звичайно, йдеться про таку складову останньої, як «неможливість боротьби за допомогою інших заходів».
Як було встановлено у розділі 1, під час дослідження генези проблеми соціальної обумовленості, науковці, які до неї зверталися
(П. С. Дагель, Г. А. Злобін та ін.), писали не про суспільну корисність,
а, навпаки, про суспільну небезпечність, або ступінь такої небезпечПро поділ правовідносин на охоронні та регулятивні див., наприклад: Теорія держави і права / за ред. О. В. Петришина. С. 233.
1

166

167

Розділ 3. Загальні обставини соціальної обумовленості
кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність)

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

ності1. Вважаємо, що такий підхід є доречним лише в тому випадку,
коли мовиться про небезпечність діянь, учинення яких забороняється
певною нормою. Тобто для криміналізації відповідне діяння має бути
суспільно небезпечним (мати достатньо високий ступінь суспільної
небезпечності). У випадку ж розгляду проблеми соціальної обумовленості (а не криміналізації) ситуацію слід розглядати з двох боків.
З одного, якщо досліджувати соціальну обумовленість криміналізації
діянь певного виду, то висновок у порівнянні з вищенаведеним також
не змінюється. З другого, коли йдеться про соціальну обумовленість
власне кримінально-правової норми (а не діяння, відповідальність за
яке нею передбачене), то про суспільну небезпечність вже йтися не
може, оскільки норма не може бути «небезпечною» як така.
Вельми важливою є також та обставина, що поняття «суспільна небезпечність діяння» (або «ступінь суспільної небезпечності діяння»)
не може характеризувати соціальну обумовленість кримінально-правових норм інших видів (не охоронних). Нелогічно навіть намагатися
шукати якусь небезпечність у регулятивних, заохочувальних нормах
і нормах-дефініціях. Тобто категорія «суспільна небезпечність» стосовно кримінально-правових норм не має універсального характеру.
На противагу цьому, категорія «суспільна корисність» такою здатністю володіє, і саме тому є сенс саме її використовувати при визначенні соціальної обумовленості кримінально-правових норм (законів про
кримінальну відповідальність).
Отже, коли йдеться про соціальну обумовленість кримінально-правових норм усіх видів, слід вести мову про їх суспільну корисність, а
коли про криміналізацію – про суспільну небезпечність відповідних
діянь чи ступінь такої небезпечності2.
Зважаючи на те, шо раніше у доктрині про суспільну корисність
кримінально-правових норм писав лише П. В. Хряпінський (і то,
лише стосовно одного виду норм – заохочувальних), а інші правники
вели мову про суспільну небезпечність, – в подальшому тексті аналізуватимуться їхні погляди саме щодо суспільної небезпечності.
Ще М. Д. Сергієвський зазначав, що з’ясування порівняльної небезпеки діянь для вирішення питання щодо їх криміналізації – ценДив. розділ 1 цієї монографії.
Пащенко О. О. Суспільна корисність кримінально-правових норм. Вісн.
Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2017. № 1. С. 71, 72.
1
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тральна й найскладніша задача кримінального права. З одного боку,
вказував правник, законодавець має фактичну й юридичну можливість визнати караним будь-яке «порушення норм правопорядку»; з
другого – він повинен обмежитися лише тими, що потребують охорони за допомогою заходів кримінального права1. Останнє (як і будьяке інше право) виходить із загальних законів фізичної та психічної
природи людини, а не зі штучних заборон законом тих чи інших діянь2. Невід’ємною властивістю всякого злочину є те, що він посягає
на відносини, встановлені в інтересах суспільства3. Обмежуючи непомірні претензії кожної конкретної людини соціальні (тобто суспільні) норми є необхідними для підтримання спокійного співіснування і
співробітництва людей4. Водночас, кримінальне право не може бути
«безмежним», а кримінально-правові відносини не можуть і не мають
виникати з приводу кожного випадку заподіяння шкоди5. За влучним
висловом О. П. Гороха, в узагальненому вигляді соціальне замовлення
на кримінальне право становить собою потребу в кримінально-правовому реагуванні на ті чи інші діяння, що виходять за межі випадковості, заподіюють або створюють загрозу спричинення суттєвої шкоди
особі, суспільству або державі6.
В. В. Сташис, М. І. Бажанов, а також інші дослідники, зазначали,
що ознака суспільної небезпечності – це підстава для криміналізації
Чучаев А. И. Уголовно-правовые взгляды Н. Д. Сергиевского: монография.
М.: Проспект, 2014. С. 45.
2
Маркунцов С. А. Базовые положения теории уголовно-правовых запретов:
монография. М.: Юриспруденция, 2013. С. 127.
3
Пинаев А. А. Курс лекций … . Кн. 1. С. 40.
4
Ильин И. А. О сущности правосознания: монография. М.: ТОО «Рарог»,
1993. С. 67.
5
Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история,
теория и практика: монография. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 234.
6
Горох О. П. Принципи і загальні засади звільнення від покарання як проблема соціального замовлення. Правова доктрина – основа формування правової
системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац.
акад. прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» (Харків, 20–21 листоп. 2013 р.) / редкол.: В. Я. Тацій та ін. Харків:
Право, 2013. С. 657, 658.
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діяння1. Про те саме, по суті, пише і В. О. Туляков, з точки зору якого,
основний критерій криміналізації діянь визначено у ч. 2 ст. 11 КК –
заподіяння істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству
або державі2. Розвиваючи цю думку М. І. Панов вказує, що названа
ознака відображає найбільш суттєву властивість злочину, розкриває
соціальний зміст і суспільну значущість (якість) останнього, орієнтує
на притаманні йому негативні властивості і тому кладеться в основу
криміналізації3. Уточнює тезу В. В. Сташиса і М. І. Бажанова також
А. В. Наумов, який зауважує, що загальною підставою криміналізації
(а також декриміналізації) відповідних діянь є переоцінка (зміна) ступеня їх суспільної небезпечності4. У цьому ж аспекті висловлюється
і С. Г. Келіна, яка відзначає, що втрата діянням суспільної небезпечності або зниження ступеня суспільної небезпечності є підставою для
його декриміналізації5.
Сташис В. В., Бажанов М. І. Шляхи оновлення кримінального законодавства України. Вісн. Акад. прав. наук України. 1993. Вип. 1. С. 119; Єпур Г. В. Соціальна обумовленість … . С. 19; Політова А. С. Суспільна небезпека злочинів
проти особистої волі людини. Вісн. Луган. акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя
незалежності України. 2003. Вип. 1. С. 82; Шульга А. М., Павликівський В. І. Кримінальне право України: основні питання та відповіді: навч. посіб. Харків: Берека-Нова, 2008. С. 25; Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу
України: у 2 т. / за заг. ред.: П. П. Андрушка, В. В. Гончаренка, Є. В. Фесенка. 3-є
вид., перероб. та допов. Київ: Алерта; КНТ; Центр уч. літ., 2009. Т. 1. С. 37; Панов
М. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава. Право України.
2012. № 8. С. 255; Иванов Н. Г. Общественная опасность деяния как онтологическая основа криминализации: монография. М.: Проспект, 2016. С. 37.
2
Туляков В. А. Методология пустыни. Актуальні проблеми кримінального
права та кримінології, кримінально-виконавчого права: матеріали ІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. присвяч. 10-річчю Міжнар. гуманіт. ун-ту (Одеса, 28 жовт.
2011 р.). Одеса: Фенікс, 2011. С. 256.
3
Панов М. Удосконалення кримінального законодавства і принципи кримінального права як його фундаментальні засади. Юрид. вісн. України. 2016. 4–17
берез. (№ 9–10). С. 9.
4
Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. 4-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007. Т. 1. С. 281–285.
5
Келина С. Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний.
Сов. государство и право. 1988. № 11. С. 14.
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Соціальна цінність суспільних відносин визначається місцем в ієрархії потреб людини їхнього предмета (тобто того, з приводу чого
вони виникають), який разом із суб’єктами та соціальним зв’язком між
ними виступає складовим елементом структури суспільних відносин.
Оскільки в основі предмета будь-якого суспільного відношення перебуває відповідний інтерес1, можна стверджувати, що суспільна небезпечність визначається перш за все місцем в ієрархії потреб людини
того соціального інтересу, навколо якого певне суспільне відношення формується. Наукою вже давно було констатовано, що кримінальне право не може ігнорувати інтереси, що домінують у суспільстві,
потреби більшості його членів2. У цьому аспекті слід підтримати
І. О. Зінченко, яка зауважує, що «створюючи кримінально-правову
норму, законодавець повинен визначити потребу суспільства у забороні саме даної форми злочинної поведінки, з’ясувати її реальні властивості і на цих підставах оцінити ті чи інші діяння як злочинні»3.
Водночас заслуговує на увагу застереження, зроблене Н. В. Нетесою,
на думку якої соціальність кримінального права проявляється у забезпеченні балансу між особистими і суспільними інтересами4.
З огляду на викладене не можемо погодитися з позицією правників,
які під час вирішення проблеми соціальної обумовленості виокремлюють таку групу факторів, як «соціальні». Вважаємо, що такі фактори
розкривають значущість для суспільства певного виду діяльності (виробництва, транспорту, освіти, видобування корисних копалин, зайняттям певними промислами тощо), а тому характеризують важливість відповідних суспільних відносин, переконують у необхідності виділення їх
як об’єкта кримінально-правової охорони. Інакше кажучи вони ілюструють (розкривають) характер суспільної небезпеки посягань на них.
Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: монографія. Харків: Право, 2016. С. 125, 128.
2
Чучаев А. И. Уголовно-правовые взгляды Н. Д. Сергиевского. С. 15.
3
Зінченко І. О. До питання щодо соціальної обумовленості одиничних злочинів. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
(Харків, 12–13 жовт. 2016 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін. Харків:
Право, 2016. С. 162.
4
Нетеса Н. В. Щодо деяких аспектів прояву соціальної функції кримінального права. Соціальна функція кримінального права … . С. 198.
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Таким чином, «соціальні фактори» не мають самостійного значення, а є складовою частиною такої обставини соціальної обумовленості, як суспільна небезпечність. Крім того, всі обставини соціальної
обумовленості (або фактори, про які пишуть окремі вчені) є «соціальними», тому вона, власне, і називається «соціальна обумовленість».
Через це виділяти в рамках соціальної обумовленості «соціальними
фактори» є нелогічним, бо частка поняття іменується так само як і
ціле.
Усупереч цьому В. І. Курляндський відносить соціальні фактори
до групи тих, що не пов’язані з суспільною небезпечністю діяння. Такими факторами, на його думку, є відносна поширеність діянь, шкідливість їх антисоціальних наслідків та рівень правосвідомості громадян1. С. Г. Келіна виділяє групу соціальних і соціально-психологічних
підстав криміналізації, до кола яких належать: наявність достатньо
високого ступеня суспільної небезпечності діяння, його відносна поширеність, відповідність кримінально-правової заборони моральним
уявленням населення, а також правильне співвідношення позитивних
і негативних наслідків введення кримінально-правової заборони2. На
жаль, дослідниця не уточнює, які з названих підстав є соціальними, а
які соціально-психологічними. Логічно припустити, що за такої класифікації відповідність кримінально-правової заборони моральним
уявленням населення є соціально-психологічною підставою криміналізації. У цьому вбачається перевага позиції дослідниці порівняно з
класифікацією В. І. Курляндського, який, як було показано, не виділяв
групи соціально-психологічних факторів, а рівень правосвідомості
громадян відносив до факторів соціальних. Проте більш послідовною
виглядає позиція О. І. Коробєєва, який у цьому аспекті виділяє дві
окремі групи факторів: соціально-економічні та соціально-психологічні3.
Про останню із згаданих груп факторів пише, зокрема, і С. А. Маркунцов. Однак він у своїй класифікації виділяє ще й так звані «власне
соціальні» витоки кримінально-правових заборон, що зближує його
Курляндский В. И. Уголовная политика … . С. 81, 82.
Келина С. Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний.
С. 10, 11.
3
Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2008. Т. 1. С. 107.
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позицію із точками зору В. І. Курляндського та С. Г. Келіної1. Крім
того, аналізуючи доробок С. А. Маркунцова, можна зробити висновок,
що весь матеріал, наведений підчас характеристики «власне соціальних» витоків, стосується лише суспільної небезпечності і більше нічого2. Це, фактично, визнає сам дослідник, підсумовуючи, що дійсно,
суспільні відносини виступають як соціальні витоки для кримінально-правових приписів, які містяться в заборонних кримінально-правових нормах, чи, принаймні, мають виступати в названій якості3.
Загальновизнаним у кримінально-правовій доктрині є розуміння
суспільної небезпечності як соціальної, якісної ознаки, що віддзеркалює матеріальну сутність злочину і полягає в тому, що діяння заподіює чи створює загрозу заподіяння істотної шкоди фізичній чи
юридичній особі, суспільству або державі. Вона має значення не лише
для визнання діяння злочином, а й для караності останнього. Тобто
для охоронних кримінально-правових норм суспільна небезпечність
діянь, відповідальність за які ними передбачена, має братися до уваги
також під час аналізу санкцій, а не лише диспозицій.
Більшість науковців поділяє точку зору щодо об’єктивного характеру суспільної небезпечності, тобто визнає, що вона не залежить від
свідомості й волі законодавця4. Як зазначає Н. Г. Іванов, забороняючи
конкретну поведінку за допомогою «нормативного матеріалу», законодавець враховує суспільну небезпечність, але не створює її шляхом
встановлення правової заборони5. Водночас не можемо погодитися з
позицією П. П. Осипова, який стверджує, що суспільна небезпечність
Маркунцов С. А. Базовые положения … . С. 155.
Там само. С. 156, 157.
3
Там само. С. 157.
4
Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность: монография. М.: Изд-во
МГУ, 1969. С. 60; Коган В. М. Социальные свойства преступности: учеб. пособие.
М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1977. С. 6; Прохоров Б. С. Преступление и ответственность: монография. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С. 22; Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права:
учеб. пособие. М.: Изд-во высш. шк. милиции МВД СССР, 1989. С. 25; Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. С. 138; Шульга А. М., Павликівський В. І. Кримінальне право України … . С. 24, 25; Российское уголовное право. Общая часть:
учебник / под ред. А. И. Чучаева. С. 36.
5
Иванов Н. Г. Общественная опасность деяния … . С. 42.
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– це об’єктивна властивість злочину, яка не залежить від його суб’єктивної сторони1. Слід визнати, що суб’єктивна сторона іманентно
притаманна злочину, тобто наявна завжди (інакше вчинене діяння
злочином називати неможна), і в цьому аспекті теж виступає як об’єктивна властивість. Проте, на наш погляд, суспільство незалежно від
позиції законодавця сприймає різницю між бажаним та небажаним
злочинним результатом, свідомим і не свідомим заподіянням шкоди.
Вважаємо, що суб’єктивна сторона конкретного злочину залежить
лише від свідомості та волі особи, яка його вчиняє (конкретного діяча), а законодавець у кримінально-правовій нормі лише вказує, чи
є певне поєднання інтелектуального і вольового моментів у даному
випадку злочинним чи ні. Тому, ведучи мову про об’єктивність суспільної небезпечності, краще вказувати на її незалежність від свідомості й волі законодавця, а не від суб’єктивної сторони, як це робить
П. П. Осипов.
Відзначаємо, що законодавець сам не може судити про наявність
чи відсутність суспільної небезпечності в певних діяннях, а тим паче
щодо того, чи є достатнім її ступінь для встановлення кримінально-правової заборони. Для прийняття відповідного рішення законодавцеві потрібні певні індикатори. До кола індикаторів суспільної небезпечності, з нашої точки зору, слід віднести, зокрема, поширеність
і динаміку діяння, позицію судової практики, суспільну думку, точку
зору науковців (як у сфері права, так й інших наук, у тому числі технічних, у тих випадках коли, наприклад, з’являються нові пристрої
та матеріали, використання яких може супроводжуватися заподіянням
шкоди). Слід зауважити, що ці індикатори можуть і не спрацьовувати,
причому як один із них, так і всі разом. Тобто законодавець може і
не отримати сигналу про наявність у суспільстві певних небезпечних
діянь, але все одно, незважаючи на невідання про них законодавця,
вони через це не перестають бути суспільно небезпечними. Наведене підкреслює об’єктивний характер суспільної небезпечності, той
факт, що вона існує незалежно від позиції законодавця та його знань
про неї. Варто відзначити, що може мати місце й зворотна ситуація
– індикатор «вмикається» (наприклад, змінюється на гірше динаміка
Осипов П. П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций: аксиологические аспекты: монография. Л.: Изд-во ЛГУ,
1976. С. 122.
1
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шкідливого діяння), проте цього виявляється замало для криміналізації. Така ситуація може пояснюватися недостатнім рівнем соціальної
цінності суспільних відносин, на які відбуваються посягання, або відсутністю інших обставин соціальної обумовленості (скажімо, наявна
можливість успішної боротьби з ними за допомогою інших (не кримінально-правових) заходів). У зв’язку з наведеним вважаємо за необхідне переглянути власну позицію, викладену в публікації 2013 р.,
у якій зазначалося, що відносна поширеність діяння є самостійною
обставиною, що визначає соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм, а саме родовою факультативною1. Як було
показано вище, вона виконує лише роль індикатора суспільної небезпечності, спрацювання якого, до того ж, не обов’язково свідчить про
її наявність2.
Чисельна кількість науковців вважає, що суспільна небезпечність
набуває відображення в протиправності3. Так, П. А. Фефелов зазначає, що сутність суспільної небезпечності злочинного діяння слід бачити перш за все в самому факті порушення кримінально-правової заборони»4. У цьому випадку вважаємо за можливе підтримати позицію
Ю. А. Демидова, який вказує: «виходить, що не кримінально-правова
заборона заснована на суспільній небезпечності діяння, а навпаки,
суспільна небезпечність заснована на кримінально-правовій забороні.
При такому розумінні суспільної небезпечності втрачається її об’єктивна природа, що корениться в історично сформованих соціальноекономічних умовах»5.
Не зовсім зрозумілою і послідовною видається позиція О. О. Кваші. З одного боку, вона стверджує, що «суспільна небезпечність і
Пащенко О. О. Обставини, що визначають … . С. 212.
Пащенко О. О. Суспільна корисність кримінально-правових норм.
С. 73–75.
3
Лихачев В. А. Уголовное право в освободившихся странах: монография. М.:
Наука, 1988. С. 43; Кадников Н. Г. Вопросы совершенствования некоторых норм и
институтов Общей части уголовного права Российской Федерации. Системность
в уголовном праве. С. 164.
4
Фефелов П. А. Общественная опасность преступного деяния. Сов. государство и право. 1977. № 5. С. 136.
5
Демидов Ю. А. Обзор литературы о теоретико-ценностных исследованиях
в уголовном праве. Сов. государство и право. 1980. С. 152.
1
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протиправність є іманентно пов’язаними поняттями»1, а з другого –
«суспільна небезпечність – це об’єктивна властивість злочину», «вона
існує іманентно, поза нашою свідомістю, об’єктивно»2. Вважаємо,
що останнє судження суперечить першому хоча б у тій частині, що
ознака протиправності надається поведінці людини лише свідомим
(і вольовим) рішенням законодавця, а також постулату, згідно з яким
не всі діяння, що завдають шкоди суспільству є (і мають бути) протиправними.
Відверте здивування в частині співвідношення суспільної небезпечності та протиправності викликають міркування О. М. Клочко.
Згідно з її точкою зору, «суспільна небезпечність протиправних зловживань у сфері банківської діяльності не викликає сумнівів»3. Відзначаємо, що слово «протиправних» в цій фразі виглядає явно зайвим,
оскільки з наведеної редакції слідує, що є якісь «не протиправні»
зловживання, про суспільну небезпечність яких дослідниця в цьому реченні не пише. Насправді ж аксіоматичним є твердження, що
зловживання завжди є протиправним, йому іманентне саме те, що
поведінка суб’єкта є антагоністичною щодо цінностей, інтересів, що
захищаються правом.
Наша позиція щодо співвідношення суспільної небезпечності та
протиправності полягає в такому. В ідеалі усі діяння, що заподіюють
істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі (тобто є суспільно небезпечними), мають наділятися ознакою кримінальної протиправності. Водночас, зважаючи на те, що суспільна
небезпечність є не єдиною обставиною, що визначає соціальну обумовленість кримінально-правових норм, такого становища досягти
ніколи не вдасться. Наприклад, на сьогодні відсутня можливість боротьби з певною кількістю суспільно небезпечних діянь за допомогою засобів кримінального права через неможливість їх фіксації та
доказування; через перевагу негативних наслідків установлення криКваша О. О. До дискусії про соціальний зміст діянь, що входять до інституту обставин, які виключають злочинність діяння. Соціальна функція кримінального права … . С. 115.
2
Там само.
3
Клочко О. М. Окремі питання соціальної обумовленості кримінально-правової охорони банківської таємниці в Україні. Соціальна функція кримінального
права … . С. 364.
1
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мінально-правової заборони над позитивними; через відсутність у належному обсязі ресурсів для реалізації заборони. Тому не всі діяння,
що мають необхідний для криміналізації ступінь суспільної небезпеки, варто оголошувати злочинами. Таким чином, лише частина суспільно небезпечних діянь є і мають бути кримінально протиправними.
Цей висновок узгоджується також із панівною в науці позицією, що
суспільна небезпечність властива не лише злочинам, а й іншим правопорушенням. Недарма в ч. 2 ст. 1 КК зазначено, що «Кримінальний
кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами». Тобто законодавець наголошує на тому, що злочинами є не всі
суспільно небезпечні діяння, а лише ті, що визначені такими в КК,
тобто мають ознаку кримінальної протиправності.
Є. Л. Стрельцов, як і багато інших дослідників, задається питанням: які діяння сьогодні взагалі ми можемо вважати суспільно небезпечними? Воно, на його думку, є одним із загальних питань кримінального права, належить до його принципових засад1. При цьому,
зауважує правознавець, мова йде не про дії, які завжди, протягом
усього розвитку людства, вважалися злочинами, насамперед такі,
як вбивство чи крадіжка. Він має на увазі сучасні часи і, особливо,
ситуацію у тих країнах, які переживають принципові реформи. За
таких умов, підкреслює науковець, визначитися із відповіддю на поставлене питання є дуже складним завданням. Для його розв’язання
вчений пропонує насамперед визначити основні цінності, притаманні суспільству, тобто сформувати національну ідею як комплекс морально-етичих положень, які домінують в ідеології конкретної країни
і слугують для максимально довгого збереження самоідентифікації
нашого народу2. Саме такий комплекс, продовжує дослідник, має визначити найважливіші цінності для держави і суспільства. Вони мають бути проголошеними в усіх сферах життя суспільства, спиратися
на реальні об’єктивні процеси, які відбуваються в політиці, економіці
тощо, і тільки наявність усього цього дасть змогу продуктивно існувати державі, визнавати, які діяння реально порушують найважливіші
соціальні цінності3.
Стрельцов Є. Л. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання
кримінального права. Право України. 2010. № 9. С. 106.
2
Там само. С. 106, 107.
3
Там само. С. 107.
1
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З приводу викладеного вважаємо за необхідне зазначити таке. Пропозиція про формування національної ідеї для визначення того, які
цінності нашого суспільства є пріоритетними у всіх сферах його життя, заслуговує на увагу. Проте знов таки, виникає питання: а хто це
буде робити? Хто визначатиме відносну важливість для суспільства
тих чи інших відносин, які регулюють (захищають) названі цінності?
І, найголовніше, наскільки адекватною буде думка цих суб’єктів? Чи
не спотвориться дійсна суспільна потреба на етапі вироблення відповідного рішення? Інакше кажучи, якою мірою таке рішення буде соціально обумовленим? Крім того, вважаємо, що не всі наведені правником положення стосуються суспільної небезпечності. Так, вказівка
на «процеси, які відбуваються в політиці, економіці тощо» орієнтує
перш за все не на суспільну небезпечність діяння, а на інші обставини соціальної обумовленості: системно-правову несуперечливість
(оскільки політичні рішення закріплюються в нормативних документах – засадах, стратегіях розвитку, програмах дій тощо, і з огляду на
це, включаються у вітчизняну систему права), а також зміну умов життя суспільства (зміна моделі економічного розвитку, політичної системи, вказівка на те, що вирішення досліджуваного питання особливо
складно відбувається у тих країнах, які переживають принципові реформи). Водночас відзначаємо, що політична й економічна система,
а також інші складові, які має на увазі правник, дійсно впливають
на важливість для суспільства тих чи інших інститутів і цінностей на
певному етапі його розвитку, а значить і для визначення суспільної
небезпечності посягань на них, як і вказує Є. Л. Стрельцов. Наведене
становище свідчить, на наш погляд, про взаємозв’язок згаданих обставин соціальної обумовленості (суспільної небезпечності, системно-правової несуперечливості та зміни умов життя суспільства).
Дослідженням питання, якою повинна бути небезпека діяння,
щоб мати підстави для визнання його злочинним, займався, зокрема,
і Н. Г. Іванов. З його точки зору, відповідь на поставлене запитання
залежить від того, чи належать цінності, навколо яких формуються
суспільні відносини, що захищаються законом про кримінальну відповідальність, до абсолютних чи релятивних (відносних). Абсолютні
цінності (життя, здоров’я, честь, гідність, власність), справедливо зауважує правник, тому й отримали таку назву, що служили, і до теперішнього часу слугують базисом організації соціуму. Якщо їх не за178

хищати за допомогою закону, насамперед кримінального, підкреслює
науковець, це буде дезорганізовувати стан суспільного порядку. Що
ж стосується релятивних цінностей, то в цьому плані дослідник поділяє тезу, сформульовану І. Б. Михайловською ще 1977 р. Зазначена
теза полягає в тому, що «досвід зміни кримінального законодавства
свідчить про відсутність чіткого критерію, який би дозволив виміряти
ступінь соціальної небезпеки (як, власне, і визначити факт її наявності)»1. В Україні це судження поділяють О. О. Дудоров та К. Б. Дудорова, які пишуть: «Наукою поки що не розроблено точного механізму
оцінки суспільної небезпечності, при тому, що саме вона виступає основним (щоправда не єдиним) критерієм визнання діяння злочином2.
На думку П. Л. Фріса, шкідливість є категорією не ідеологічною,
а матеріальною, такою, що означає наявність небезпеки для відповідного суспільного відношення, відповідного блага3. У зв’язку з цим
виникає питання: а хіба суспільна небезпечність (шкідливість) не визначається ідеологією? Залежно від останньої одні й ті самі діяння в
певному суспільстві розглядаються як небезпечні (що заподіюють істотну шкоду), а в іншому – не оцінюються як такі, більш того, можуть
визнаватися навіть корисними. Так, наприклад, в умовах планового
господарювання соціалістичного суспільства небезпечними були такі
діяння, як спекуляція, комерційне посередництво, зайняття приватнопідприємницькою діяльністю. Таке становище цілком відповідало пануючій в ті часи ідеології, більш того, нею визначалася сама система
потрібних для суспільства відносин (а отже і небезпечних для нього).
Абсурдно спробувати уявити ситуацію, коли б система господарювання заохочувала розвиток певного виду суспільних відносин, а ідеологія засуджувала і забороняла їх. Таке суспільство є нежиттєздатним
у своїй основі. На противагу цьому, в суспільстві, що ґрунтується на
засадах ринкових відносин, названі й подібні до них діяння вже не
Иванов Н. Г. Общественная опасность деяния … . С. 40–42.
Дудоров О. О., Дудорова К. Б. Плагіат – злочин чи аморальний вчинок?
Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України:
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10 квіт. 2015 р.) / редкол.:
В. Ф. Примаченко (голов. ред.) та ін. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетров.
держ. ун-ту внутр. справ, 2015. С. 12.
3
Фріс П. Л. Кримінально-правова ідеологія і кримінально-правова політика.
Правова доктрина – основа формування правової системи держави. С. 550–553.
1
2
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загрожували наявній економічній системі, не заподіювали їй шкоди,
більш того, забезпечували сталий розвиток господарської системи такого суспільства. Водночас це відповідає й ідеології такого суспільства, що проголошує вільне право кожного на зайняття підприємницькою діяльністю, в тому числі й індивідуальною. Викладене, з нашої
точки зору, свідчить про те, що ідеологія враховується при визначенні
важливості тих чи інших відносин для суспільства, а значить і підчас визначення небезпечності посягань на них. Саме у такий спосіб
ідеологія впливає на вибір об’єктів кримінально-правової охорони у
тому чи іншому суспільстві на різних етапах його існування. Наведений висновок вбачається нам справедливим і для різних суспільств,
що існують одночасно, але засновані на різних ідеологічних засадах.
Наприклад, існують діяння, до яких сучасне українське суспільство
ставиться толерантно, а от суспільство, засноване на мусульманських
ідеологічних засадах і на сьогоднішній день сприймає такі діяння як
небезпечні й визнає їх такими.
А. А. Пінаєв переконує, що суспільна небезпечність злочину визначається перш за все важливістю, значущістю тих суспільних відносин, на які він посягає (об’єктом), а також тим наслідком (шкодою,
збитком), який настає.1 У зв’язку з цим вважаємо за необхідне зазначити, що, оскільки суспільно небезпечні наслідки практично одностайно визначаються в кримінально-правовій доктрині як негативні
зміни в об’єктах кримінально-правової охорони, то вказівка на об’єкт
під час визначення суспільної небезпечності вже охоплює собою і наслідки, які настають або можуть настати в результаті вчинення відповідного посягання. Загальновизнаним є також постулат, що немає і
не може бути «безнаслідкових» злочинів. Спираючись на викладене,
вважаємо, що підчас визначення суспільної небезпечності поведінки
людини певного виду вказівка на її наслідки виглядає зайвою. Водночас при характеристиці суспільної небезпечності кожного конкретного злочину як явища об’єктивної дійсності, питання про настання чи
не настання реальних наслідків (і яких саме) вже набуває важливого
значення, оскільки за допомогою цього визначається ступінь пошкодження об’єкта кримінально-правової охорони. Але і в такому випадку ненастання реальних наслідків не свідчить про відсутність суспільної небезпечності конкретного посягання, за умови, звичайно, що
1
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воно створювало можливість (загрозу) їх настання. Тому погодитися з
позицією А. А. Пінаєва та інших науковців, які підчас характеристики
суспільної небезпечності пропонують поряд з об’єктом враховувати
ще й наслідки, ми можемо лише із урахуванням наведених застережень.
Викладені міркування є актуальними для злочинів з формальними
і усіченими складами. Так, наприклад, державна зрада (ч. 1 ст. 111
КК) визнається (і повинна визнаватися) злочином, навіть у випадках,
коли реальної шкоди ще завдано не було, або якщо її заподіяння вдалося відвернути. Суспільно небезпечним є вже вчинення одного із
трьох діянь (переходу на бік ворога, шпигунства, надання допомоги в
проведенні підривної діяльності проти України), а можливі фактичні
наслідки цього лише збільшують ступінь суспільної небезпечності.
Так, коли до іноземної розвідки потраплять відомості, що становлять державну таємницю, це реально знизить рівень обороноздатності України як складової частини зовнішньої безпеки нашої держави
(об’єкту цього злочину). Але небезпека для українського суспільства
з’являється не в момент, коли іноземна розвідка отримає названі відомості, і, навіть, не в момент передачі їй або її представникам таких
відомостей, а вже з початку збирання. Такий висновок пояснюється
тим, що загроза для обороноздатності виникає вже з початку збирання відомостей, що становлять державну таємницю, а не на якомусь із
пізніших етапів. Тому ненастання реальних наслідків не впливає на
оцінку діяння як суспільно небезпечного.
Водночас, як вже зазначалося, реальні наслідки збільшують ступінь суспільної небезпечності конкретного діяння цього виду. Наприклад, розбій (ч. 1 ст. 187 КК) є суспільно небезпечним діянням
незалежно від наслідків нападу, який скоїла особа. Але не можна не
помітити різницю в ступені суспільної небезпечності розбою, який
спричинив, скажімо, середньої тяжкості тілесні ушкодження, і нападу,
який супроводжувався лише погрозою застосування такого насильства. Так само не однаковий ступінь суспільної небезпечності мають
розбій, внаслідок якого суб’єкту злочину вдалося заволодіти майном
потерпілого, та аналогічний напад, внаслідок якого винному не вдалося реалізувати свій корисливий мотив. Проте у всіх перелічених
випадках суспільна небезпечність є наявною, незалежно від настання
чи не настання наслідків, оскільки шкода для потерпілого у вигляді
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загрози для його життя чи здоров’я, а також власності настає вже в
момент нападу.
Вважаємо за необхідне підтримати дослідників, які вказують, що
суспільна небезпечність є властивою діянню (злочину) в цілому та визначається всіма елементами його складу1, у тому числі такими ознаками об’єкта, як предмет і особа потерпілого. Водночас зауважуємо,
що суспільна небезпечність «розлита» не по всьому складу, зокрема,
в об’єкті її нема, проте вона є у наслідках, що, як вже зазначалося,
виступають негативними змінами в об’єктах.
Аналізована обставина соціальної обумовленості має визначальне
значення і для побудови санкцій кримінально-правових норм. Санкція
є обов’язковим елементом охоронної норми. Без санкції такі норми
втрачають своє функціональне призначення.
На наш погляд, кримінально-правова норма може бути визнана
суспільно корисною лише за тієї умови, що в її санкції міститься
покарання, яке є адекватним небезпечності того діяння, відповідальність за яке передбачена в диспозиції. Вочевидь, залежність тут така:
чим більшим ступенем суспільної небезпечності характеризується
діяння, що зазначене в диспозиції, тим суворішою має бути санкція.
Тому можливі дві ситуації, за яких порушується розглядувана обставина соціальної обумовленості: 1) за діяння, що мають високий
ступінь суспільної небезпечності, встановлюються м’якіші, ніж слід,
види та (або) розміри покарання, хоча положення Загальної частини
КК дозволяють це зробити належним чином; 2) за діяння, що мають
невисокий ступінь суспільної небезпечності, встановлюються суворіші за потрібні види та (або) розміри покарання, хоча положення
Загальної частини КК, знов таки, дозволяли передбачити їх у належному обсязі. В першому випадку суд ніяким чином не може вплинути
на ситуацію і змушений призначати покарання у межах, що встановлено в санкції, хоча навіть найсуворіший із передбачених там видів у
максимальному розмірі не відображає повною мірою всього ступеня
суспільної небезпечності вчиненого діяння. В другому – змушений
Прохоров Б. С. Преступление и ответственность. С. 6; Гороховська О. В.
Вбивство через необережність … . С. 9; Асейкін Р. В. Підстави та принципи криміналізації посягання на об’єкти культурної спадщини. Учен. зап. Таврич. нац.
ун-та им. В. И. Вернадского. Сер.: Юрид. науки. Т. 24 (63). № 1. 2011. С. 225–231;
Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність … . С. 46, 47.
1
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шукати підстави для призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК). Яскравим прикладом цього є ситуація,
що виникла на початку 1990-х рр. в умовах гіперінфляції, коли санкція ст. 861 КК 1960 р. передбачала покарання у виді позбавлення волі
на строк від 10 до 15 років (а до певного часу навіть смертну кару) за
розкрадання державного або колективного майна на суму понад 10
000 карбованців. Вочевидь, така санкція на той час вже не кореспондувала ступеню суспільної небезпечності того діяння, що містилось
у диспозиції (на відміну від ситуації, що мала місце раніше, скажімо,
у 1980-ті рр.), оскільки купівельна спроможність десяти тисяч карбованців уже була значно нижчою, а санкція залишилася такою самою,
як і була. За таких умов суди масово вдавалися до призначення покарання у розмірах, що був меншим за 10 років позбавлення волі. Це,
звичайно, було справедливим і послідовним, хоча відповідна можливість призначення покарання нижче від нижчої межі розрахована на
вийняткові випадки.
З огляду на викладене, кримінально-правова норма відповідає
такій обставині соціальної обумовленості, як суспільна корисність,
у тому разі, коли її санкція надає суду можливість призначити винній особі необхідне і достатнє покарання без залучення пільгових інститутів Загальної частини. В цьому аспекті встановлення певних
видів і розмірів покарання в санкції статті Особливої частини КК є
обмеженням можливостей суду щодо призначення тих видів і розмірів покарань, що містить Загальна частина КК. Таке обмеження в цілому слід визнати доцільним (оскільки його відсутність узагалі може
призвести до суддівського свавілля), проте не в усіх випадках воно є
обгрунтованим. Зокрема, це стосується тих санкцій, де нижня межа
більш суворого виду покарання є більшою, ніж у менш суворого.
Розглянемо деякі випадки таких відхилень, що, на наш погляд,
шкодять належному застосуванню закону про кримінальну відповідальність, підривають ідею його суспільної корисності. Так, у санкціях ч. 1 ст. 315, ч. 3 ст. 342, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 370, ч. 1 ст. 375 КК
передбачено два види основного покарання: обмеження волі на строк
до п’яти років або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Із цього випливає, що більш суворе покарання із зазначених у санкціях цих норм не може бути призначене в мінімальному розмірі (1 рік),
який установлено в Загальній частині (ч. 2 ст. 63 КК), а от менш суво183
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ре може (оскільки, якщо мінімальна межа покарання не закріплюється в санкції статті Особливої частини, то вона дорівнює мінімуму, що
встановлено у Загальній частині для відповідного виду покарання).
Таким чином, застосовуючи названі санкції, суд може призначити обмеження волі на 1 рік, 1 рік і 2 місяці, 1 рік і 6 місяців тощо, а ось позбавлення волі на такі строки він (за загальним правилом) призначити
не може. З огляду на це, вважаємо, що законодавець не зовсім послідовно підійшов до встановлення караності злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 315, ч. 3 ст. 342, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 370, ч. 1 ст. 375 КК, а, значить, не зовсім коректно відобразив ступінь їх суспільної небезпечності. Приблизно така сама ситуація має місце і в санкції ч. 2 ст. 3652
КК. Там (так само, як і у наведених вище випадках) обмеження волі
передбачене на строк до п’яти років, а от позбавлення волі – на строк
від трьох до п’яти років (тобто відрізняється лише нижня межа цього
виду покарання). З нашої точки зору, ситуація може бути виправлена одним із двох шляхів. У санкціях названих кримінально-правових
норм треба: 1) або зменшити мінімальний строк позбавлення волі з
двох (а для ч. 2 ст. 3652 КК із трьох) до одного року; 2) або збільшити мінімальний строк обмеження волі з одного до двох (а для ч. 2
ст. 3652 КК до трьох) років. У першому випадку відповідні санкції
слід викласти в такій редакції: «карається обмеженням волі на строк
до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк», а в другому – «карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк». Такий вигляд мають, наприклад, санкції ст. 148, ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 157, ч. 2 ст. 239, чч. 2, 3 ст. 3693
КК. Через названі причини потребують відповідного коригування також санкції ч. 1 ст. 404 і ч. 2 ст. 406 КК, що передбачають покарання у
виді тримання в дисциплінарному батальйоні на строк до двох років
(а ч. 1 ст. 404 до того ж містить ще й службове обмеження для військовослужбовців). Мінімальний розмір цих покарань у Загальній частині
встановлено в шість місяців – ст. ст. 58, 62 КК. А от позбавлення волі,
як і в наведених вище прикладах, передбачено в ч. 1 ст. 404 і ч. 2
ст. 406 КК на строк від двох до п’яти років, тобто його мінімальний
строк тут також перевищує той, що встановлено у Загальній частині.
Як бачимо, при застосуванні цих двох санкцій суд може призначити
більш м’який вид покарання у розмірі, що встановлений в Загальній
частині, а от більш суворий (за загальним правилом) – ні. Подібні по184

рушення проаналізованої обставини соціальної обумовленості мали
місце і при формуванні санкцій ч. 1 ст. 330 та ч. 2 ст. 384 КК.
3.2. Системно-правова несуперечливість
Будь-яке суспільне явище системоутворюючого характеру, що за
своєю природою є результатом суспільної практики, об’єктивно вимагає такого ж системного підходу і щодо його формування1. Такий висновок є справедливим у тому числі й щодо права. Як слушно закликає
М. І. Хавронюк науковців, ми повинні зробити все, що від нас залежить, аби безграмотними хаотичними діями окремих аматорів-співавторів Кримінальний кодекс не перетворився на калічне, безсистемне і
нікому не зрозуміле старорежимне кримінальне укладення, яке не дає
ніякого шансу уникнути судових помилок2.
Системний метод дослідження почав застосовуватися у світовій
науці в середині ХХ сторіччя спочатку для вивчення природних, а
згодом і суспільних явищ3. Саме системність дозволяє праву гарантувати саме себе, а, отже, і здійснювати своє соціальне призначення у
суспільстві4. Система (від грецького «поєднання», «утворення») – сукупність визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок
чи взаємодія5. Сутнісними ознаками системи є структура, цілісність,
Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура. Право України. 2002.
№ 5. С. 18, 19.
2
Хавронюк М. Законодавчі ініціативи і кримінальний закон. С. 127.
3
Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности: методология и
теория: монография. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1991. С. 3.
4
Боброва Н. А. Системность государственно-правовых норм как гарантия их
функционирования. Правоведение. 1980. № 6. С. 29.
5
Вступ до теорії правових систем: монографія / Бобровник С. В. та ін.;
за ред.: О. В. Зайчука, Н. М. Онищенко. Київ: Юрид. думка, 2006. С. 61; Ныркова Н. А. Бланкетность и ее влияние на системные характеристики уголовного
права. Системность в уголовном праве. С. 297; Плотников А. И. Системность в
структуре преступного поведения и ее учет в уголовно-правовом исследовании и
юридической оценке преступления. Там же. С. 322; Тангиев Б. Б., Ковалева Ю. В.
Системный подход в определении места экологических преступлений. С. 391;
Узбекова Н. Ф. Принцип системности в уголовном праве: единство Общей и Осо1
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здатність (її в цілому та компонентів, що її утворюють) до взаємодії з іншими соціальними системами та явищами (зокрема системи
законодавства з економікою, політикою, державою, моральною системою і т. д.)1. Як зазначає М. І. Панов, системність органічно притаманна кримінальному праву (а також і кримінальному законодавству),
є невід’ємним його атрибутом та якісною характеристикою2. У теорії
держави і права як самостійні поняття виділяють такі, як: «правова
система», «система права» та «система законодавства», а тому слід
з’ясувати їхній зміст для того, аби переконатися, яке з наведених понять слід використовувати для пояснення несуперечливості кримінально-правових норм.
Правова система – один із різновидів соціальних систем. Головна
особливість такого виду систем – їх зв’язок з вольовою діяльністю
людей та їх об’єднань3.
С. С. Алексєєв переконує, що поняття «правова система» відображає вищий рівень узагальнення дійсності, ніж поняття «система права» та «система законодавства»4. Із ним погоджується В. М. Княгинін,
який зауважує, що термін «правова система», незалежно від того, який
сенс у нього вкладається, використовується для позначення певної
правової «тотальності», що охоплює усю сукупність правових явищ
у своїй цілісності незалежно від того, чи це є цілісність абстрактної
теоретичної моделі правової дійсності, чи цілісність правового життя
конкретної країни, нації5. Цю позицію поділяють зокрема М. І. Матубенной частей. С. 418; Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права.
С. 75.
1
Євграфов П. Б. Система радянського законодавства. С. 22.
2
Панов М. І. Системність кримінального права і проблеми удосконалення
кримінального законодавства. Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань:
тези доп. та повідомл. учасн. Міжнар. симп. (Львів, 23–24 верес. 2011 р.). Львів:
Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. С. 312; Панов М. І. Системний підхід у кримінальному праві та проблеми удосконалення кримінального законодавства. Право України. 2012. № 6. С. 229.
3
Вступ до теорії правових систем. С. 7.
4
Алексеев С. С. Право и правовая система. Правоведение. 1980. № 1. С. 33.
5
Княгинин В. Н. Место правовой системы, основанной на законе, среди
иных правовых систем: монография. Екатеринбург, 1992. С. 14.
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зов1, Н. М. Оніщенко2, В. В. Сорокін3, Є. О. Харитонов4, Ю. С. Шемшученко5, М. І. Архіпцев6, М. Кагадій7, К. К. Панько8, М. В. Кравчук9,
Д. В. Лук’янов10, А. Д. Машков11, а також автори підручника «Теория
государства и права» (2006 р.)12.
Як бачимо, фахівці у галузі теорії права проводять сутнісне розмежування між поняттями «правова система» та «система права»,
визнаючи друге поняття складовою частиною першого13. Також слід
відзначити, що науковці виділяють численні елементи правової системи14. Проте, вважаємо, що далеко не всі з них можуть використовуМатузов Н. Правовая система развитого социализма. Сов. государство и
право. 1983. № 1. С. 18.
2
Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії: монографія. Київ: Видво Ін-ту держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. С. 18.
3
Сорокин В. В. К понятию правовой системы. Правоведение. 2003. № 2. С. 14.
4
Харитонов Є. О. Деякі методологічні проблеми адаптації правових систем
України та Росії. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2002. Вип. 15. С. 102.
5
Шемшученко Ю. С. Правова система. Юридична енциклопедія. Т. 5: П – С.
С. 39.
6
Архипцев Н. И. Проблемы теоретического моделирования уголовного законодательства. Наук. зап. Харк. економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. 2004. № 1. С. 16.
7
Кагадій М. Поняття та елементи правової системи. Право України. 2004.
№ 12. С. 33.
8
Панько К. К. Теория и практика законотворчества в уголовном праве: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 29.
9
Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. 3-тє
вид., змін. і доп. Київ: Алерта, 2014. С. 241.
10
Теорія держави і права / за ред. О. В. Петришина. С. 341.
11
Машков А. Д. Теорія держави і права: підручник. Київ: Дакор, 2015. С. 309.
12
Теория государства и права: учебник / под ред. А. С. Васильева. Харьков:
Одиссей, 2006. С. 227, 228.
13
Докладніше див.: Пащенко О. О. Правова система і соціальна обумовленість кримінально-правових норм. Právna veda a prax v treťom tisicroči: zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. – 28. február 2015, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta. Košice, 2015. Р. 173.
14
Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2 т. М.: Юрид. лит., 1981. Т. 1.
С. 88; Правовая система социализма: понятие, структура, социальные связи:
1
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ватися під час з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
Наведене дозволяє стверджувати, що поняття «правова система» є
занадто загальним для того, аби з його допомогою визначати соціальну
обумовленість кримінально-правових норм1. Годі казати про необхідність встановлення несуперечливості норми таким елементам правової
системи, що виділяють у науковій літературі, як «інтеграційні якості»,
«самокерованість», «правотворення», «реалізація права», «правовідносини» тощо. Елементами, за допомогою яких можна досліджувати соціальну обумовленість кримінально-правових норм, з нашої точки зору,
є лише система права та правосвідомість2. Цікавою є позиція Ю. В. Бауліна, який виділяє поняття «кримінально-правова система», що, на
його думку, представляє собою взаємопов’язаний механізм функціонування її складових елементів. До таких елементів дослідник відносить: доктрину кримінального права, кримінально-правову політику,
кримінальне право як галузь права, кримінальне законодавство (законодавство про кримінальну відповідальність), кримінальне право як
навчальну дисципліну, застосування кримінально-правових норм, кримінально-правову свідомість (культура) населення та осіб, на яких помонография: в 2 кн. / Васильев А. М. и др.; под ред. А. М. Васильева. М.: Юрид.
лит., 1986. Кн. 1. С. 39; Матузов Н. И. Правовая система и личность: монография.
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. С. 25; Погорілко В., Малишко А. Правова система – система законодавства суверенної України. Право України. 1993. № 9–10.
С. 10; Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию:
монография. Саратов: Полиграфист, 1994. С. 16; Скакун О. Ф. Теория государства
и права: учебник. Харьков: Консум, 2000. С. 258, 259; Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії. С. 18; Сорокин В. В. К понятию правовой системы. С. 13;
Шемшученко Ю. С. Правова система. С. 39; Кагадій М. Поняття та елементи правової системи. С. 33; Яковлев А. М. Социальная структура общества и право: учеб.
пособие. М.: Норма, 2013. С. 114; Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні
конспекти). С. 241, 243; Теорія держави і права / за ред. О. В. Петришина. С. 342.
1
Пащенко О. О. Правова система … . Р. 173.
2
Докладніше див.: Пащенко О. О. Елементи правової системи та соціальна
обумовленість кримінально-правових норм. Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Кишинев, 27–28 марта 2015 г.): в 2 ч. Кишинев:
Ин-т юрид. и полит. исследований Респ. Молдова, 2015. Ч. ІІ. С. 58.
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ширюється дія кримінально-правових норм, а також правозастосувачів,
міжнародне матеріальне кримінальне право1. Аналізуючи запропонований перелік, відзначаємо, що кримінально-правова політика, з нашої
точки зору, охоплюються поняттям «система кримінального права»,
так само як й інші виділені елементи, крім «кримінального права як
навчальної дисципліни» із зрозумілих причин, а також «застосування
кримінально-правових норм», яке не годиться для вирішення питання
щодо соціальної обумовленості кримінально-правових норм з підстав,
що наводилися вище. Багато дослідників виділяє таку обставину, як
«кримінально-політична адекватність», що, на наш погляд, є частиною
системно-правової несуперечливості, оскільки кримінально-правова
політика набуває вираження у нормативних документах, які є частиною
права. З іншого боку, системно-правова несуперечливість є ширшим
поняттям, ніж «кримінально-правова система», тому що аналізована
кримінально-правова норма має не суперечити всій системі права, а не
лише системі права кримінального.
Переходячи до висвітлення змісту понять «система права» і «система законодавства», зауважуємо, що фахівці в галузі теорії держави
і права проводять сутнісне розмежування між ними2. При цьому система законодавства в літературі одностайно визначається як цілісна, внутрішньо узгоджена сукупність чинних нормативно-правових
актів3. Водночас визначення системи права у багатьох науковців різБаулін Ю.В. Кримінально-правова система України … . С. 63.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. С. 25; Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави і права: підручник. 3-тє вид., стереотип. Львів: Новий Світ-2000, 2013. С. 370; Кравчук М. В. Теорія держави і права
(опорні конспекти). С. 249; Скакун О. Ф. Теорія держави і права. С. 319; Машков А. Д. Теорія держави і права. С. 308.
3
Решетілова Н. В. Поглиблення теоретичних досліджень законодавства як
умова зміцнення правового порядку. Актуальні проблеми правознавства: тези
доп. та наук. повідом. учас. наук. конф. молодих учених та здобувачів / за ред.
М. І. Панова. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. С. 14; Корунчак Л. А. Механізми зменшення колізійності законодавства, як один із системозберігаючих
факторів. Сучасні проблеми правової системи України: зб. матеріалів ІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2011 р.) / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.
Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. С. 79; Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М.
Загальна теорія держави і права. С. 370.
1
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няться. Так, С. С. Алексєєв зазначає, що система права – це будова останнього як нормативного утворення1. Близьке за змістом визначення
наводить і П. М. Рабінович. На його думку – це об’єктивно зумовлена
і узгоджена в її складових частинах внутрішня організація права тієї
чи іншої держави2. В. А. Мальцев розглядає досліджуване поняття як
цілісний механізм регулювання суспільних відносин на основі формально-сутнісних властивостей3. С. М. Олейніков зазначає, що система права – це інтегрована принципами права, зумовлена сполученням
приватних і публічних інтересів сукупність правових норм, внутрішня
організація якої характеризується їх єдністю, узгодженістю, диференціацією та групуванням у відносно самостійні структурні утворення4.
О. І. Бойко зауважує, що термін «система права» недостатньо коректно
використовується у юридичній літературі для визначення «структури
права», тобто набору його (права) елементів. Системологічні пошуки, переконує науковець, додатково стимулюються в кримінальному
праві такими обставинами, як його забезпечувальне призначення відносно до так званих регулятивних галузей права, бланкетний характер диспозицій статей Особливої частини КК, підвищений інтерес та
вимогливість населення5. За логікою правника, тоді під час вирішення
питання щодо соціальної обумовленості кримінально-правових норм,
слід вести мову не про «системно-правову», а про «структурно-правову» несуперечливість. В той же час поняття «система» та «структура»
мають різний зміст. Перше за обсягом є ширшим за друге, виражає
більш високий рівень впорядкування матеріалу. Тому недарма у наведених визначеннях системи права П. М. Рабинович, С. М. Олейніков та інші науковці звертають увагу на таку її характеристику як
взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів, а ось для структури
ця ознака не є обов’язковою. Будь-яка система є структурою, а от
структура, навпаки, може і не мати ознак системності. Структура – це
організація (побудова) певного матеріалу (компонентів), а от «систеАлексеев С. С. Право и правовая система. С. 31.
Рабінович П. М. Система права. Юридична енциклопедія. Т. 5: П – С. С. 489.
3
Мальцев В. А. Право как нормативно-деятельностная система. Правоведение. 2003. № 2. С. 23.
4
Теорія держави і права. С. 174.
5
Бойко А. И. Прогноз научных исканий в области уголовного права. Уголовное право в ХХІ веке. С. 108.
1
2
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ма», як вже відзначалося, відображає ще й взаємозв’язки між цими
компонентами. З огляду на це позиція О. І. Бойка виглядає дещо обмеженою. Цікавою видається точка зору Л. Б. Тиунової, яка пише, що
під системою права розуміють чинні формальні приписи (норми) в їх
соціальному контексті (тобто у конкретному соціальному змісті, який
вкладає суспільство в ці правила)1. Це визначення системи права є
вельми широким, і, що найголовніше – самодостатнім. Для вирішення проблеми соціальної обумовленості важливою є вказівка на те, що
соціальне підґрунтя перебуває, у тому числі, і в середині самої кримінально-правової норми. При цьому виникає цікаве питання: а чи
потрібно, щоб досліджувана норма враховувала соціальне підґрунтя
інших норм (тим паче норм інших галузей права)? В ідеалі вважаємо,
що потрібно, і до цього слід прагнути, але навряд чи це є практично
здійсненним у всіх випадках. Така ситуація пояснюється тим, що кожного разу, визначаючи необхідність прийняття (зміни) певної кримінально-правової норми для з’ясування її несуперечливості з іншими
законодавець буде змушений перевіряти соціальну обумовленість цих
(інших) норм (у тому числі і не кримінально-правових). Це завдання виглядає нездійсненним. Більш реальним, з нашої точки зору, є не
з’ясування «всієї» соціальної обумовленості інших норм, а встановлення їх відповідності сьогоднішнім умовам життя суспільства. У разі
наявності останньої вважаємо за можливе обмежитись цим і констатувати несуперечливість кримінально-правової норми іншій, і лише
при відсутності згаданої відповідності, на нашу думку, слід ставити
питання щодо аналізу соціальної обумовленості іншої норми. З огляду на це принциповим виглядає питання: суперечить досліджувана
норма системі права чи системі законодавства? У першому випадку
– в норми немає внутрішнього змісту (порушується обставина суспільної небезпечності або інше), у другому, коли досліджувана норма
формально відповідає регуляторним положенням, які вже застарілі
(самі не є соціально обумовленими), – порушується обставина відповідності умовам життя суспільства, а не системно-правова несуперечливість2. Тому вважаємо за необхідне погодитись із висновком науТиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. С. 49.
Пащенко О. О. Щодо значення системи права і системи законодавства для
визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного
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ковців, які стверджують, що, якщо система права – це його внутрішня
структура, яка відповідає характеру суспільних відносин, що підлягають регулюванню, то система законодавства – це зовнішня форма
права, що виражає побудову його джерел, тобто системи нормативно-правових актів1. Тому, з нашої точки зору, при з’ясуванні соціальної обумовленості кримінально-правових норм краще використовувати поняття «система права», оскільки вона виступає як зміст, у той час
як «система законодавства» – як форма. Логічним вбачається для вирішення досліджуваного питання вдаватися до аналізу сутності явища
(тобто змісту), а не його форми2. До того ж, як зазначають спеціалісти,
система права формується з використанням різних джерел, а система
законодавства не охоплює всієї «різноманітності нормативності»3. Зазначене дозволяє підсумувати, що система законодавства є лише однією із частин системи права, тобто вужчим за змістом поняттям, ніж
система права.
Наведене зумовлює висновок, що, з одного боку, система права є
змістом останнього, а система законодавства – його формою. З другого боку – якщо вдатися до змістовного аналізу поняття «система
законодавства», то його зміст охоплюється змістом поняття «система
права». Тому саме останнє поняття слід використовувати при встановленні соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Слушною є думка Н. В. Решетілової, що від того, наскільки законодавець
зможе втілити норми права в приписи законів і нормативно-правових
актів, настільки ж буде ефективним функціонування правової систеправа: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12–13 черв. 2015 р.). Київ:
Центр прав. наук. досл., 2015. С. 92.
1
Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти). С. 249, Скакун О. Ф. Теория государства и права. С. 319.
2
Пащенко О. О. Значення системи права і системи законодавства для з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Вісн. Асоц. кримінал. права України. 2015. № 1 (4). С. 74, 75. URL: http://nauka.jur-academy.kharkov.
ua/download/visnik_yg/4/3.pdf (дата звернення: 10.07.2015).
3
Системность законодательства как фактор повышения его качества. Государство и право. 2002. № 8. С. 5; Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні
конспекти). С. 249; Скакун О. Ф. Теория государства и права. С. 320; Теорія держави і права / за ред. О. В. Петришина. С. 342..
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ми1. Проте В. П. Шаганенко, навпаки, відзначає наявність зворотної
негативної тенденції – намір надати системі законодавства все більшу
незалежність від системи права. З його точки зору, система законодавства може відповідати системі права і повинна постійно до цього
прагнути2. Однією з умов збереження такої системної єдності є відповідність структури системи законодавства структурі системи права.
Зазначені системи пов’язані і завжди будуть якщо не дублювати одна
одну, то багато в чому співпадати, тому, що вони покликані регулювати
суспільні відносини і завжди відображатимуть їх структуру3. Звертаємо увагу на те, що система права сама по собі завжди є соціально обумовленою, оскільки відображає структуру наявних суспільних відносин, тобто вона має об’єктивний характер, а от система законодавства
має суб’єктивний характер, бо справжнє право, перед тим як стати законом, проходить через свідомість і волю законодавця, і на цьому етапі його «об’єктивний характер» може бути спотворений, тобто може
з’явитися «неправовий закон», а от неправового права бути не може в
принципі. Як правильно відзначає Ю. Є. Пермяков, несправедливим
може бути законодавство, а не право, оскільки останнє є втіленням
справедливості. Несправедливе право – нісенітниця, на кшталт «брудної чистоти»4. У цьому аспекті показовою є позиція О. В. Микитчика,
який вважає, що визначити, є держава правовою чи не правовою можна на підставі того, що у ній визнається керівним: закон чи право5. Як
зауважував М. Й. Коржанський, питання про те, як співвідносяться
між собою право і закон у нас ніколи не ставилося, оскільки радянська доктрина права визнавала і сьогодні визнає право законом, а закон правом6. Г. Жилін з цього приводу обґрунтовано відзначив, що
юридичному розумінню протистоїть «легізм», який ототожнює право і закон та розглядає право як систему загальнообов’язкових норм,
Решетілова Н. В. Поглиблення теоретичних досліджень … . С. 14 .
Шаганенко В. П. Основні тенденції розвитку системи права України в сучасних умовах. Сучасні проблеми правової системи України. С. 104, 105.
3
Там само. С. 105.
4
Пермяков Ю. Е. Лекции по философии права: учеб. пособ. Самара: Изд-во
Самар. ун-та, 1995. С. 104.
5
Микитчик О. В. Моральний вимір злочину. Держава і право. Київ. 2001.
Вип. 13. С. 445.
6
Коржанський М. Право. Наука. Закон. Право України. 2004. № 11. С. 103.
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що охороняються силою державного примусу безвідносно до змісту
нормативних настановлень1. Поняття права радянська юриспруденція запозичила з Маніфесту комуністичної партії, де воно визначалося
як «возведена у закон воля пануючого класу». Тобто право є закон, а
закон є право. Те, що ще стародавні римські юристи визначали право
«jus» а закон – «lex», просто ігнорувалося і не бралося ніким і ніколи
до уваги за всі роки існування радянської імперії (1917–1991). Висновок про рівність, тотожність і відповідність права і закону неправильний, оскільки право є суспільним явищем, яке виникло дуже давно, разом із виникненням людського суспільства, виникло задовго до
появи держави і закону2. Науковець справедливо стверджує, що право
є первинним, а закон вторинним, саме останній завжди має повністю
відповідати праву. Закон, який не відповідає праву, є нечинним, недіючим і він не підлягає застосуванню3. Наведене виступає ще одним
аргументом на користь того, що слід встановлювати несуперечливість
норми із системою права, а не системою законодавства4.
Зважаючи на те, що систему права утворюють не лише положення чинного національного законодавства, а ще, як зазначалося
вище, зокрема, нормативно-правові договори, вважаємо за можливе
стверджувати, що підписані від імені України міжнародні договори
є частиною вітчизняної системи права, навіть якщо вони ще не ратифіковані Верховною Радою України. Водночас частиною системи
законодавства вони стають лише після ратифікації (набуття чинності
відповідним законом). З огляду на це робимо висновок, що несуперечливість кримінально-правової норми положенням підписаних від
імені України, але ще не ратифікованих парламентом міжнародних
договорів (конвенцій), охоплюється такою обставиною соціальної
обумовленості, як системно-правова несуперечливість5, і не вимагає
окремого виділення.
Під системно-правовою несуперечливістю пропонуємо розуміти
узгодженість відповідної норми із системою права (як внутрішньо-на1
2
3
4

Жилин Г. Соотношение права и закона. Рос. юстиция. 2000. № 4. С. 8.
Коржанський М. Право. Наука. Закон. С. 104.
Там само. С. 105.
Пащенко О. О. Щодо значення системи права і системи законодавства … .

С. 93.
5
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Пащенко О. О. Значення системи права і системи законодавства. С. 76.

ціонального, так і міжнародного). Ця обставина соціальної обумовленості притаманна не лише охоронним кримінально-правовим нормам,
але й регулятивним та заохочувальним1. Такий самий висновок слід
зробити і щодо норм-дефініцій. Водночас вважаємо, що в цьому разі
важко уявити невідповідність їх аналізованій системі соціальної
обумовленості, адже у таких нормах: 1) або прямо вказується, для
яких потреб застосовуються наведені там визначення (Примітки до
ст. ст. 2322, 265, 2701, 286, Примітка 1 до ст. 303 КК та ін.); 2) або це
прямо слідує з їх змісту (чч. 1 ст. ст. 17, 61, 63, ст. ст. 26, 92, Примітки до ст. ст. 270, 301, 306 КК та ін.). Зазначене, однак, не виключає
ймовірності появи у КК дефінітивних норм, сформульованих із порушенням системно-правової несуперечливості.
Варто відзначити, що законодавство про кримінальну відповідальність може захищати не лише правовідносини, а й фактичні суспільні
відносини, не врегульовані нормами інших галузей права (одним із
прикладів цього є встановлення у ст. 136 КК України відповідальності за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для
життя стані). Проте це не свідчить про порушення системно-правової
несуперечливості, оскільки головним у цьому аспекті виступає саме
«несуперечливість», а не «відповідність» положенням інших галузей
права. Водночас зауважимо, що такий висновок є справедливим не
для всіх охоронних кримінально-правових норм, зокрема, тих, що мають бланкетні диспозиції (тут заборона має відповідати положенням
регулятивного законодавства повною мірою).
Іноді замість системно-правової несуперечливості дослідники пишуть про нормативні фактори соціальної обумовленості або про кримінально-політичну адекватність криміналізації. На думку В. І. Осадчого, нормативний чинник визначають норми Конституції України,
законів про правоохоронні органи, які регулюють їх діяльність, інші
правові настановлення2. Водночас раніше, на с. 57, правник стверджував, що цей чинник відображає зумовленість кримінально-правового захисту «нормами Конституції та іншими законами». Як бачимо, на с. 57 про «інші правові настановлення» не згадувалося, а
Пащенко О. О. Системно-правова несуперечливість кримінально-правових
норм. Правова доктрина – основа формування правової системи держави. С. 698.
2
Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності:
монографія. Київ: Атіка, 2004. С. 61.
1
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це має принципове значення, бо незрозуміло, чи включає науковець
в систему відповідних актів лише закони, чи поряд з ними, і підзаконні акти також. Тим паче у викладеному матеріалі розглядаються
положення лише Конституції та законів, про інші акти не йдеться1, а
тому незрозуміло, такі акти не мають значення лише в розглядуваному випадку (для правоохоронної діяльності) чи взагалі. З точки зору
Н. О. Коваленко, нормативний чинник «визначається нормами Конституції України, відповідними законами і нормативними актами»2.
Проте після цього справедливого в цілому твердження вчений у подальшому матеріалі аналізує недоліки у конструкції досліджуваної
норми КК, а не відповідність останньої системі регуляторного законодавства. Крім того, у висновку після цього матеріалу наголошується на необхідності виокремлення окремої глави КК України «Злочини проти громадського порядку і моральності», якої чинний на той
час КК 1960 р. не містив. Підтримуючи наведений висновок по суті,
зауважуємо, що він не стосується розглядуваного питання. Таким
чином аналізу нормативних актів, які обумовлюють існування досліджуваної кримінально-правової норми не зроблено, а отже, на наше
переконання, нормативний чинник правознавцем все ж таки не розкрито. Крім того, використаний зворот, що цей чинник визначається
зокрема «відповідними законами і нормативними актами»3 видається
невдалим, адже закон також є нормативним актом, і дослідниці краще
було б зазначити «відповідними законами й іншими нормативними актами». О. Е. Радутний, під час характеристики нормативних факторів
соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за незаконне
збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять
банківську таємницю, вдався до класифікації джерел правового регулювання за рівнями: 1) конституційний, 2) законодавчий, 3) підзаконних нормативних актів4. На противагу цьому, В. В. Кузнецов окремо
Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності:
монографія. Київ: Атіка, 2004. С. 61–64.
2
Коваленко Н. О. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності
за наругу над могилою. Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. 2001. № 1. С. 216.
3
Там само.
4
Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю: монографія. Харків: Ксілон, 2008. С. 18–20.
1
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виділяє такі підстави щодо нормотворення у сфері кримінального
права: міжнародно-правові, конституційно-правові та нормативні1.
Такий підхід видається нам не зовсім послідовним, оскільки перші
дві виділені правником підстави є складовою третіх, адже за своєю
правовою природою Конституція України є також нормативно-правовим актом. Те саме стосується й ратифікованих у встановленому
законом порядку міжнародних угод, учасником яких є Україна. Нормативні підстави, вказує В. В. Кузнецов, ґрунтуються на певних змінах в інших нормативно-правових актах, які спричинюють логічну
трансформацію кримінально-правових норм. Визначення видів таких
підстав може залежати від юридичної сили відповідних нормативних
актів (закони та інші підзаконні акти)2. Позитивним внеском правника у дослідження нормативних факторів соціальної обумовленості є
те, що він проаналізував їх врахування при підготовці законопроектів
у сфері охорони громадського порядку та моральності3. Нормативні
фактори (чинники) соціальної обумовленості виділяють у своїх дослідженнях й інші правники4 (у тому числі автор у своїй кандидатській
Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона … . С. 728, 729.
Там само. С. 728.
3
Там само. С. 741, 747.
4
Щавінський В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії
недержавних цінних паперів. С. 65; Грінчак С. В. Кримінальна відповідальність
за незаконну трансплантацію органів або тканин людини: монографія. Харків:
Право, 2011. 26–31; Казанцева К. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Київ, 2011. С. 7, 8; Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність
за порушення правил охорони або використання надр: монографія. Харків: Право, 2013. С. 24, 26–31; Федосєєв В. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державних кордонів України: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Харків, 2013. С. 8, 9; Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика
зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2014. С. 7, 8; Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним
добувним промислом: монографія. Харків: Право, 2014. С. 39–43; Мандро О. В.
Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на життя та здоров’я
судді, народного засідателя чи присяжного: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Київ, 2014. С. 14; Мульченко В. В. Кримінально-правова охорона недоторканності
1
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дисертації)1. Підсумовуючи їхні позиції2, можна дійти таких висновків: 1) деякі науковці пишуть про нормативний чинник в однині, інші
вказують на існування «нормативних чинників», хоча і ті й інші аналізують систему нормативних актів; 2) позиції науковців різняться стосовно того, чи обмежуються ці фактори положеннями лише законів,
або ж сюди слід відносити також положення інших нормативних актів; 3) також немає одностайності в питанні, чи слід включати в розглядувану групу факторів акти міжнародно-правового характеру, чи їх
доцільно виділяти окремо3.
До аналізу нормативних факторів примикають дослідження зарубіжного досвіду у відповідній сфері. У ході підготовки законопроекту законодавець оперує наявними теоретичними знаннями про
право та правотворчу практику зарубіжних держав4. Саме із практикою законотворчої діяльності найбільш тісно пов’язана теорія
порівняльного правознавства, оскільки вона визначає можливість
запозичення окремих норм або цілих правових механізмів однієї держави до законодавства іншої. Важливо відзначити, що запозичення зарубіжного досвіду потребує виваженості; поверхневий
підхід у цій сфері є неприпустимим5. Тому, з одного боку, науковці
суддів України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2014. С. 8; Чуб І. М.
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу: кваліфікація та відмежування від суміжних злочинів: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків,
2014. С. 6 та ін.
1
Пащенко О. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної
або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Харків, 2004. С. 9.
2
Докладніший аналіз значення нормативних факторів здійснено автором в
окремій публікації. Див.: Пащенко О. О. Місце нормативних факторів в системі
обставин, що визначають соціальну обумовленість закону про кримінальну відповідальність. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Право. 2015. Вип. 33. Т. 2.
С. 120–123.
3
Там само. С. 122.
4
Панько К. К. Основы законодательной техники в уголовном праве России
(теория и законодательная практика): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов,
2006. С. 16.
5
Сільченко С. О. Порівняльні дослідження у трудовому праві: деякі методологічні проблеми. Актуальні проблеми правознавства. С. 110 .
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наголошують на необхідності врахування іноземного досвіду при
підготовці законопроектів у сфері кримінального права, а з другого – застерігають від необдуманого, «сліпого» копіювання окремих
положень законодавства про кримінальну відповідальність інших
країн. Так, ще О. Ф. Кістяківський висунув обґрунтовану ідею існування «загального кримінального права», під яким він розумів «викладення загальних початків, що вироблені сукупним життям всього
людства». У своїх наукових працях учений вів мову або про загальне
кримінальне право, або про кримінальне право Європи, підкріплюючи ці положення посиланнями на літературу та законодавство різних часів і народів1. Наш відомий земляк підкреслював, що було б
розумно, якби наука кримінального права подавала свої вчення як
результат вивчення кримінальних законів «всіх формацій, всіх періодів і народів»2. Водночас О. Ф. Кістяківський ні в якому разі не рекомендував лише механічне копіювання західноєвропейських зразків; навпаки, він стверджував, що «перенесена установа, подібно до
пересадженого з іншого клімату дерева, без дбайливого догляду, без
вжиття національних заходів, може виродитись та дати поганої якості плоди»3. Ю. В. Баулін відзначає, що однією із сучасних тенденцій є зближення кримінально-правових систем, що проявляється в
їхньому взаємопроникненні й взаємозв’язку. Виявилося, наголошує
науковець, що розбіжності в кримінальному праві різних правових
систем, на які раніше акцентувалась увага, більшою мірою пов’язані
не із сутністю того чи іншого кримінально-правового явища, а з його
юридичною формою, правовими традиціями, правовою культурою,
законодавчою технікою і т.п. Природно, що кримінальне право України тяжіє до кримінально-правової системи континентальної Європи
й це створює добрі перспективи для подальшого обміну досвідом,
наукового спілкування тощо. З точки зору Ю. В. Бауліна, криміналізація торкнулася практично всіх відомих людству традиційних
злочинів. Фактично кожний з відомих КК містить перелік тих злочинів, ознаки яких практично багато в чому збігаються з КК інших
Нагорнюк О. В. Питання Загальної частини кримінального права в працях
О. Ф. Кістяківського: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2004. С. 8.
2
Там само. С. 8, 9.
3
Там само. С. 8.
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країн1. На противагу цьому В. О. Туляков підкреслює, що при розширенні підстав кримінально-правової заборони і подальшій деталізації окремих складів і розділів Особливої частини КК посилання
на світову практику не завжди доцільні. На його думку, досвід європейського законодавця у галузі кримінального права (як романо-германської правової сім’ї, так і сім’ї звичаєвого права) часом принципово не підходить вітчизняному законодавцеві. І уся справа тут
у тому, що традиційно слов’янські народи у регуляції суспільного
життя відштовхувались не від примату писаного права, а від пріоритету неписаних сімейних цінностей, що передаються від покоління
до покоління2. В іншій праці правник зауважує, що одна з причин
законотворчих помилок пов’язана з тим, що у правове поле нашої
держави вносяться чужі за юридичною конструкцією та правовою
природою норми, запозичені з інших правових сімей3. З нашої точки
зору, слід підтримати Н. В. Мамченка, який зазначає, що прагнення
українського законодавця запозичувати зі світового досвіду те, що
є прийнятним для нас, є необхідним, оскільки мова йде про певні
адаптовані схеми правопорядку, і водночас обов’язковою є адаптація
цих схем за допомогою вітчизняної духовної традиції4. Слушною є
і думка В. Є. Скоморохи, який вказує, що успіх у здійсненні прогресивних перетворень в окремо взятій країні досягається не механічним копіювання чужої практики, а глибоким попереднім аналізом
власної соціально-політичної теорії, об’єктивних і суб’єктивних
факторів впливу на процеси трансформації суспільства, прогнозуванням наслідків запровадження нововведень. При цьому гармонізація законодавства, продовжує науковець, зовсім не означає відмови
Баулін Ю. В. Сучасне кримінальне право України: підсумки, тенденції,
перспективи розвитку. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 23.
С. 33, 35.
2
Туляков В. О. Кримінально-правова політика: від гіпотез до втілення. Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми:
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 17–18 листоп. 2006 р.). Донецьк:
Донец. юрид. ін-т ЛДУВС, 2006. С. 36.
3
Туляков В. А. Методология пустыни. С. 255.
4
Мамченко Н. В. Проблемы легитимации государственно-правовой системы
в Украине: морально-нравственные аспекты. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2004. Вип. 19. С. 184.
1
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від засад формування власної правової системи, яка викристалізовується з історії українського народу, його ментальності, спирається на
демократичні традиції національного законодавства1.
Оскільки, як було показано в розділі 2 цієї монографії, поняття
«соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність»
і «криміналізація суспільно небезпечних діянь» мають різний зміст
– значення зарубіжного досвіду для криміналізації суспільно небезпечних діянь та з’ясування соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність може бути різним.
Науковців, які вдавалися у своїх дослідженнях до аналізу зарубіжного досвіду у сфері кримінального права, можна об’єднати у три
групи: перша група правників взагалі не зверталася при цьому до
проблеми соціальної обумовленості, друга – розглядала зарубіжний
досвід окремо від означеної проблеми, і, нарешті, третя група – аналізувала положення кримінального законодавства іноземних держав в
межах проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну
відповідальність2. Саме третій із наведених підходів видається нам
більш виваженим із таких міркувань. У тому разі, коли мова ведеться
про нормативні фактори криміналізації (а не про системно-правову
несуперечливість норми), з нашої точки зору, є всі підстави виділяти порівняльно-правові фактори (поряд із міжнародно-правовими).
Справа у тому, що положення кримінального законодавства інших
держав за своєю правовою природою є нормативними актами, а тому
не включати їх до кола нормативних факторів було б не логічно. У той
же час при дослідженні системно-правової несуперечливості кримінально-правової норми порівняльно-правові фактори ніякого значення не мають, оскільки положення КК іноземних держав не входять
до вітчизняної системи права (на відміну від положень міжнародного
права, тобто міжнародно-правових факторів). Крім того, слід мати на
увазі, що законодавство іноземних держав є неоднорідним, фахівці у
галузі порівняльного правознавства нараховують десять правових сіСкомороха В. Є. Імплементація норм міжнародного права: національні
традиції та конституційна юрисдикція в Україні. Актуальні проблеми політики:
Одеса. 2002. Вип. 15. С. 20.
2
Пащенко О. О. Значення зарубіжного досвіду для криміналізації суспільно
небезпечних діянь та з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових
норм. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер.: Юрид. науки. 2015. Вип. 3. Т. 3. С. 39.
1
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мей1. Звичайно, здебільшого у кримінальному законодавстві держав
однієї правової сім’ї будуть наявні норми, аналогічні досліджуваній,
а в інших – ні. При цьому серед країн першої групи в одних – норма
може бути побудована на тих самих засадах, що і у нас (наприклад
відповідний склад злочину в обох досліджуваних випадках сформульований як матеріальний), в інших – зовсім на інших засадах. Тому
виникають складнощі із тим, яким саме чином враховувати порівняльно-правовий фактор – чи слід встановлювати наявність відповідної норми в КК більшості усіх іноземних держав, чи достатньо
встановити її існування у більшості КК країн, які разом з Україною
належать до однієї правової сім’ї (романо-германської, повернення до
якої є «проголошеним курсом»2) чи взагалі можна обмежитись констатацією зарубіжного досвіду як такого (наявність норми хоча б у
одному іноземному КК)?
Викладене дозволяє стверджувати, що, з одного боку, є підстави
вважати досвід іноземних держав нормативними факторами, адже за
своєю правовою природою – це закони, а з іншого – нормативність ці
акти мають лише для тих держав, на теренах яких вони діють. Якщо ж
підходити до вирішення питання з позицій системно-правової несуперечливості (яка виступає обставиною соціальної обумовленості), а не
нормативних факторів криміналізації, то гострота питання знімається, можна однозначно стверджувати, що відповідні нормативні акти
(кодекси, закони, уложення тощо) не входять до нашої системи права
(і навіть правової системи), а тому не охоплюються поняттям «системно-правова несуперечливість». Тому порівняльно-правові фактори не
мають ніякого значення для визначення соціальної обумовленості наявних (існуючих) кримінально-правових норм. У той же час зарубіжний
досвід може бути враховано під час створення нових норм (наприклад
при криміналізації діянь, які у КК інших держав вже пройшли «перевірку часом»). При цьому, з нашої точки зору, в процесі криміналізації
слід враховувати відповідність криміналізованого діяння положенням
КК держав тієї правової сім’ї, до яких належить Україна, а також сучасний вектор суспільного розвитку – євроінтеграцію, а тому під час
створення нової норми слід порівнювати її відповідність із положенПорівняльне правознавство: підручник / за заг. ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2012. С. 40.
2
Там само. С. 54, 58.
1
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нями кримінального законодавства країн Європи. Проте вважаємо за
необхідне відзначити, що порівняльно-правовий фактор в процесі криміналізації має другорядне значення (порівняно з суспільною небезпечністю, міжнародно-правовим тощо). Він слугує лише додатковим
аргументом (підтвердженням необхідності) щодо введення норми, яку
зумовлюють у першу чергу інші суспільні процеси (зміна умов життя
суспільства, збільшення кількості відповідних діянь та ін.)1.
Підсумовуючи викладене, зазначаємо, що для певної кількості
предметних досліджень аналіз саме нормативних факторів (а не
системно-правової несуперечливості) є достатнім для пояснення
соціальної обумовленості відповідних кримінально-правових норм.
Вважаємо проте, що для вирішення питання на загальному рівні, в
контексті побудови теорії соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, зазначений підхід є не зовсім правильним
із таких міркувань. По-перше, як було показано вище, системно-правова несуперечливість включає у себе не лише узгодженість із системою законодавства (окремі положення якого і виступають відповідними нормативними факторами), а й з усією системою права. По-друге,
нормативні акти інших галузей законодавства (сімейного, цивільного,
трудового та ін.), поряд із тими положеннями, що вказують на необхідність існування відповідних кримінально-правових норм (зумовлюють їх), містять багато інших, які нормативними факторами не
виступають. Вочевидь кримінально-правові норми не мають протирічити також і зазначеним положенням, оскільки останні є частиною
системи права. При цьому, порівнюючи значення вказаних положень
для констатації соціальної обумовленості кримінально-правової норми із значенням нормативних факторів, слід визнати домінуючу роль
останніх. Проте це не свідчить про можливість ігнорування питання
про несуперечливість кримінально-правової норми іншим положенням відповідних нормативних актів. По-третє, до нормативних факторів навряд чи можна віднести узгодженість досліджуваної норми з
положеннями інших кримінально-правових норм (а необхідність цього не викликає сумнівів). Тут ідеться про її відповідність системі кримінального права, а тому слід підтримати дослідників, які називають
цей аспект внутрішньо-правовою несуперечливістю. Перший, другий
і третій висновки свідчать про те, що дослідження лише нормативних
1

Пащенко О. О. Значення зарубіжного досвіду … . С. 41.
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факторів для констатації соціальної обумовленості певної кримінально-правової норми видається недостатнім. По-четверте, кримінально-політична адекватність криміналізації повністю охоплюється нормативними факторами, адже певні напрями кримінальної політики
набувають закріплення у нормативних документах внутрішнього та
міжнародного характеру. Тобто останнє поняття за обсягом є вужчим
навіть за поняття «нормативні фактори», яке, своєю чергою, охоплюється поняттям «системно-правова несуперечливість». Загалом, логічний ланцюжок названих понять (від найменш широкого за обсягом
до найширшого) має такий вигляд: кримінально-політична адекватність – нормативні фактори – системно-правова несуперечливість.
Тому саме останнє поняття варто використовувати для позначення
відповідної обставини, що визначає соціальну обумовленість кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність)1.
Про порушення системно-правової несуперечливості свідчить, на
наш погляд, поміщення законодавцем кримінально-правової норми не
в той розділ Кримінального кодексу, де вона мала би бути. Справа в
тому, що, як зазначають фахівці, КК слід розглядати не як спонтанну
сукупність норм права, а в якості ієрархічної багаторівневої органічно взаємопов’язаної системи елементів2. Вважаємо, що не лише КК
в цілому являє собою систему, а і його структурні елементи теж є системами, хоча й нижчого порядку. Як такі системи виступають його
Загальна та Особлива частини, розділи, що їх утворюють, а також
кримінально-правові інститути, які містяться в кожному із відповідних розділів. Як слушно зауважує М. І. Панов, інститут кримінального
права є логічно витриманою, цілісною і відносно завершеною системою. З огляду на це, переконує правознавець, слід уникати включення
до такого інституту кримінально-правових норм, що не відповідають
сутності інституту та його завданням3. Оскільки в системі виникає залежність кожного її елемента від його місця в системному утворенні,
системні об’єкти не допускають виокремлення елементів. Елементи,
що протиставляються системі, відторгаються нею4. Змішування елеПащенко О. О. Місце нормативних факторів … . С. 122, 123.
Тангиев Б. Б., Ковалева Ю. В. Системный подход … . С. 391.
3
Панов М. І. Системний підхід у кримінальному праві … . С. 237.
4
Безверхов А. Г. Системный поход в науке уголовного права. Системность в
уголовном праве. С. 52.
1
2
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ментів однієї системи з елементами іншої може призвести до негативних наслідків1. На наш погляд, основними такими наслідками щодо
досліджуваної ситуації, є: 1) неправильне розташування охоронної
кримінально-правової норми в системі Особливої частини кримінального права зумовлює помилкове визначення характеру суспільної небезпечності, передбаченого нею злочину, адже, судячи з назви розділу,
він матиме інший родовий об’єкт; 2) більше того, правозастосувач
може взагалі не знайти такої норми, зосередивши увагу на «належному» розділі (знаючи принцип побудови Особливої частини КК саме
за ознакою родового об’єкта, він не може уявити можливість розташування відповідної норми в іншому, «неналежному» розділі). Це,
своєю чергою, зумовить неправильну кваліфікацію вчиненого діяння, адже в такому разі буде застосовано іншу норму із «належного»
розділу, або взагалі не буде застосовано ніяку2.
Теоретики відзначають, що систему права складають такі елементи: 1) норма права, 2) інститут права, 3) підгалузь права (об’єднання
взаємопов’язаних інститутів, що формуються в межах однієї галузі
права – виборче право в межах конституційного права, спадкове право в межах цивільного права), 4) галузь права, 5) підсистема права
(інтегрована принципами, завданнями і функціями, зумовлена характером інтересів сукупність інститутів і галузей права, які регулюють
комплекс суспільних відносин за допомогою методів правового регулювання. Такими підсистемами є приватне і публічне право, процесуальне і матеріальне право, регулятивне та охоронне право3. Тому,
з нашої точки зору, кримінально-правова норма не має суперечити:
1) іншим нормам кримінально-правового інституту, до якого належить досліджувана норма, 2) нормам інших кримінально-правових
інститутів, 3) нормам інших галузей права, 4) нормам інших підсистем права. Останнє є вельми важливим, адже орієнтує на необхідність встановлення несуперечливості досліджуваної норми іншим
нормам публічного, матеріального, охоронного права, тобто тих підсистем, куди належить кримінальне право згідно з наведеною класифікацією4.
1
2
3
4

Марченко М. Н. «Система» и системный характер права. Там же. С. 16.
Пащенко О. О. Системно-правова несуперечливість … . С. 698.
Теорія держави і права. С. 176, 177.
Пащенко О. О. Значення системи права і системи законодавства … . С. 80.
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У літературі виділяють численні випадки порушення системно-правової несуперечливості. При цьому відзначається як неузгодженість певних кримінально-правових норм між собою, так і невідповідність окремих положень КК нормам інших галузей права. Звернемо
увагу на деякі з них. В. В. Голіна обґрунтовано відзначає, що однією з
вимог до кодифікації кримінального законодавства є усунення конкуруючих складів злочинів, розмежування яких викликає в теорії і практиці суттєві труднощі кваліфікації, що негативно впливає на боротьбу
зі злочинністю. Введення до кваліфікованого розбою такої ознаки, як
вчинення організованою групою (якої не було у КК 1960 р.), відзначає
науковець, було недостатнє продумане законодавцем. Використання у
нормах про бандитизм та кваліфікований розбій однакових правових
понять (організована група і напад) – зробило практично неможливим
чітко розмежувати їх у багатьох випадках на практиці1. Справа у тому,
що в досліджуваному аспекті відмінність організованого розбою і
бандитизму полягає лише в ознаці озброєності, яка є конститутивною
для бандитизму, і не є обов’язковою для розбою2. Тому, якщо «організовану групу» прибрати з кола кваліфікуючих ознак розбою, то такі
випадки слід буде кваліфікувати за ч. 2 ст. 187 КК, що навряд чи відповідатиме ступеню їх суспільної небезпечності. Зважаючи на те, що
статтю про бандитизм застосувати не вдасться через відсутність ознаки озброєності, то просто виключити «організовану групу» з ч. 4 ст.
187 КК нам видається неправильним. Вихід із цієї ситуації, на нашу
думку, полягає у заміні розглядуваної ознаки на іншу – «застосування
зброї або предметів, що використовуються як зброя». Це дозволить, з
одного боку, віддзеркалити підвищену небезпечність озброєних розбійних нападів, а з іншого – зберегти системність закону про кримінальну відповідальність.
Д. С. Азаров звернув увагу, зокрема, на те, що у ст. 363 КК відсутній
мінімальний розмір спричиненої матеріальної шкоди, в той же час як
такий розмір зазначений для службової недбалості. У разі необережного порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обГоліна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби
з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія.
Харків: Регіон-Інформ, 2004. С. 43.
2
Якщо не брати до уваги різницю в об’єктах, яку правозастосувачеві практично неможливо відслідкувати.
1
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числюванних систем службовою особою без спричинення зазначеної
шкоди (більш суспільно небезпечне діяння) – це не буде визнаватися
злочином, вказує правознавець, а за таке саме діяння, вчинене особою, яка не є службовою (менш суспільно небезпечне діяння) – наставатиме кримінальна відповідальність1. Вважаємо, що тут дослідник
не зовсім правий, адже в такому разі ст. 363 КК буде, навпаки, виступати загальною нормою щодо ст. 367 КК за ознакою суб’єкта – ст. 363
може бути застосована до усіх, а ст. 367 – лише до службових осіб, і
коли внаслідок діяння вчиненого службовою особою шкода буде меншою за 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з нашої
точки зору, слід застосовувати ст. 363, а не виключати кримінальну
відповідальність, як переконує Д. С. Азаров. А от в іншому аспекті науковця слід підтримати. Він цілком обґрунтовано відзначає, що майже
у всіх нормах про кримінальну відповідальність за порушення певних
правил, зокрема, поводження з різними видами техніки, вказується на
суспільно небезпечні наслідки як на обов’язкову ознаку їхніх складів (статті 272–274, 276, 281, 282, 286, 291, 414–417 тощо). Зазначена
техніка, як правило належить до джерел підвищеної небезпеки, що не
можна сказати про автоматичні електронно-обчислювальні машини,
їхні системи чи комп’ютерні мережі. У той же час чинне законодавство, вказує правознавець, не містить інших (крім ст. 363 КК) кримінально-правових заборон, які передбачали б відповідальність за порушення правил експлуатації певного устаткування, що не належить до
джерел підвищеної небезпеки2. Зазначене дозволяє стверджувати, що
Д. С. Азаров звернув увагу на порушення при побудові первісної редакції ст. 363 КК України такої обставини соціальної обумовленості,
як системно-правова несуперечливість. Тому вважаємо, що остання
включає в себе необхідність побудови норми на тих самих засадах,
що і подібні норми. У тому випадку, якщо норма побудована на інших
засадах (скажімо, формальний склад замість матеріального в інших
Азаров Д. С. Про декриміналізацію необережних діянь у сфері комп’ютерної інформації. Право України. 2004. № 9. С. 102.
2
Там само. С. 103. Слід відзначити, що через нетривалий час після публікації наукової статті редакція ст. 363 КК була змінена Законом України від 23 грудня
2004 р. (Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 6. – Ст. 139). На сьогоднішній
день досліджуваний склад злочину трансформовано у матеріальний, із тим самим
розміром матеріальної шкоди, яка передбачена для службової недбалості.
1
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подібних випадках), – то для констатації її системно-правової несуперечливості (а отже і соціальної обумовленості в цілому) слід оговорювати, чому так зроблено.
Д. Ю. Гуренко, досліджуючи питання кримінальної відповідальності за посягання на життя працівника правоохоронного органу, дійшов
висновку, що системно-правову несуперечливість порушує те, що в
нових редакціях ст. 342 і 343 КК України поряд з поняттям «працівник правоохоронного органу» окремо містяться поняття «державний
виконавець» («працівник державної виконавчої служби»), тоді як в
інші статті (в тому числі ст. 348 КК), що здійснюють захист правоохоронної діяльності, такі зміни не внесені. Не відповідає означеній
обставині соціальної обумовленості те, що поняття «працівник правоохоронного органу» визначається як родове поняття, тоді як поняття
«державний діяч» і «працівник суду» – шляхом вичерпного переліку
конкретних осіб1. Таким чином, правник звернув увагу на порушення
розглядуваної обставини під час внесення змін до ст. ст. 342, 343 КК,
а також при визначенні кола потерпілих у нормах, що передбачають
відповідальність за подібні (однорідні) злочини.
О. Дудоров і Ю. Старовойтова, розглянувши первісну редакцію
ст. 2091 КК, звернули увагу на неповну узгодженість її тексту вимогами антилегалізаційного законодавства2. Це стосується, зокрема, її назви; занадто вузького предмету злочину (розголошуватися може лише
інформація, що надається Уповноваженому органу, а не вся інформація з питань фінансового моніторингу, що також має обмежений доступ); необґрунтованою визнається заборона суб’єкту первинного фінансового моніторингу повідомляти особам, щодо яких проводиться
перевірка, інформацію про фінансові операції, яка подається Уповноваженому органу, оскільки особа, яка є учасником фінансової операції, і так володіє інформацією про неї; ознака повторності у диспозиції
ч. 1 ст. 2091 КК створює колізію цієї норми із ч. 1 ст. 1669 Кодексу
Гуренко Д. Ю. Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2011.
С. 15.
2
Дудоров О., Старовойтова Ю. Проблеми кримінально-правової протидії
порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг. Вісн. Нац. акад.
прокуратури України. 2009. № 2. С. 29.
1
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України про адміністративні правопорушення1 (далі – КУпАП) та ч. 1
ст. 366 КК зайвою є вказівка у диспозиції на «незаконність», оскільки
відповідне розголошення законним бути не може2. Слід відзначити,
що два останні недоліки було виправлено у новій редакції аналізованої статті, що була запроваджена Законом України від 15 листопада
2011 р.3
С. В. Бабанін відзначає, що 10 жовтня 2013 р. КК, зокрема, доповнено ст. 2062 «Протиправне заволодіння майном підприємства,
установи, організації», яка фактично передбачила кримінальну відповідальність за рейдерство. Правник зауважує, що, родовим об’єктом
рейдерства є сфера господарської діяльності, про що свідчить розміщення ст. 2062 у розділі VII «Злочини у сфері господарської діяльності». Проте, на його погляд, основною метою будь-якої рейдерської
атаки на підприємство є привласнення чужого майна, а не втручання
в його економічну діяльність, а тому цей злочин у першу чергу завдає шкоду такому об’єкту, як право власності (основному безпосередньому), а вже потім – суспільним відносинам у сфері господарської
діяльності (додатковому об’єкту). Крім того, рейдерським атакам
піддаються й інші об’єкти власності. Усі вони потребують кримінально-правового захисту від рейдерських захоплень шляхом включення
цього складу злочину до Розділу VI «Злочини проти власності»4. Таким чином, С. В. Бабанін звернув увагу на поміщення законодавцем
нової норми не в той розділ КК, де вона мала би бути, що, як було
показано вище свідчить про порушення системно-правової несуперечливості.
З нашої точки зору, найбільш яскравим прикладом порушення цієї
обставини соціальної обумовленості є використання у кримінально-правових нормах поняття «неоподатковуваний мінімум доходів
громадян», яке вже замінено в регуляторному законодавстві на понятКодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Української
РСР від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. Відом. Верхов. Ради Української РСР. 1984.
Додаток до № 51. ст. 1122.
2
Там само. С. 30–35.
3
Голос України. 17.12.2011. № 239.
4
Бабанін С. В. Морально-правові передумови встановлення в Україні кримінальної відповідальності за рейдерство. Морально-етичні засади реформування
кримінального законодавства України. С. 74, 75.
1
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тя «соціальна пільга» та «прожитковий мінімум на одну особу». При
цьому названа вада стосується не лише диспозицій (де встановлюється розмір майнової шкоди), а і санкцій (в яких закріплюється покарання у виді штрафу).
Крім того, слід зазначити, що у санкції ст. 196 КК (в редакції від
15 квітня 2008 р.) верхня межа покарань у виді обмеження і позбавлення волі дорівнює трьом рокам. На наш погляд, це є порушенням
системно-правової несуперечливості з таких міркувань. Відповідною статтею передбачено відповідальність за необережне знищення
або пошкодження майна, що спричинило, зокрема, загибель людей.
Водночас санкція загальної норми, що встановлює відповідальність
за настання останнього наслідку (ч. 1 ст. 119 КК, а тим паче ч. 2 цієї
статті), є суворішою, оскільки строк обмеження і позбавлення волі в
ній – від трьох до п’яти років. Таке становище можна було б пояснити,
якщо уявити, що ст. 196 КК є привілейованою нормою щодо ст. 119
КК, але це, вочевидь, не так. Тим більше, що перший з названих злочинів є поліоб’єктним, його конститутивною ознакою є спричинення шкоди відносинам власності, що не є характерним для ст. 119 КК.
З огляду на це, санкція ст. 196 КК має бути суворішою, принаймні, за
ту, що містить ч. 1 ст. 119 КК. Слід відзначити, що первісна редакція
досліджуваної санкції (від 5 квітня 2001 р.) також не відповідала такій
обставині соціальної обумовленості, як системно-правова несуперечливість, оскільки відрізнялася від чинної лише тим, що верхня межа
покарання у виді обмеження волі встановлювалася в чотири роки.
Частина 3 ст. 3211 КК установлює відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів та за обіг фальсифікованих лікарських засобів,
якщо вони спричинили, зокрема, смерть особи. Відповідна санкція
передбачає можливість призначення двох основних покарань: позбавлення волі на строк від восьми до десяти років та довічного позбавлення волі. На наш погляд, тут порушено системно-правову несуперечливість, але не через можливість призначення найсуворішого
виду покарання за необережний злочин, як вважає багато науковців,
а зовсім з інших міркувань. Справа в тому, що згідно з ч. 1 ст. 64
КК довічне позбавлення волі призначається, якщо суд не вважає за
можливе застосувати позбавлення волі на певний строк. А тому цей
«певний строк» має бути таким, щоб його можна було хоча б порівняти з довічним, тобто «безстроковим» позбавленням волі. Про таку

можливість, звичайно, можна вести мову лише щодо максимального розміру покарання у виді позбавлення волі на певний строк, який
дорівнює п’ятнадцяти рокам (ч. 2 ст. 63 КК). З огляду на це, вважаємо,
що в санкції ч. 3 ст. 3211 КК верхня межа покарання у виді позбавлення волі на певний строк має бути не десять, а п’ятнадцять років.
Тепер спробуємо підтримати законодавця, який передбачив у досліджуваній санкції можливість призначення довічного позбавлення
волі. На перший погляд, можна зрозуміти обурення правників, які
бачать суттєву ваду в тому, що назване покарання передбачається за
вчинення злочину, якому притаманна необережна вина щодо наслідку
у виді смерті людини. Водночас вважаємо, що це не є порушенням
такої обставини соціальної обумовленості як суспільна корисність із
таких міркувань. Партії фальсифікованих ліків можуть неконтрольовано поширюватися всією територією України і навіть потрапляти за
кордон. Тому ймовірна кількість загиблих може дорівнювати десяткам і навіть сотням людей, організм яких до того ж ослаблений наявними хворобами. Через це навіть за умови необережного ставлення до
таких наслідків суспільна небезпечність вчиненого конкретного злочину може бути такою, що єдино можливим адекватним покаранням
за нього буде лише довічне позбавлення волі. Інакше кажучи, на якомусь етапі, у разі настання смерті сотого хворого, півторасотого хворого чи, принаймні, двухсотого хворого, незважаючи на необережне
ставлення до таких наслідків, суспільна небезпечність учиненого стає
такою самою, як і при умисному вбивстві двох осіб, відповідальність
за яке передбачена в п. 1) ч. 2 ст. 115 КК. Питання про конкретний
вимір досліджуваного наслідку, коли (з якого числа) ступінь суспільної небезпеки його спричинення стає такою самою, як і при умисному
вбивстві двох осіб, є багато в чому філософським. Воно пов’язане з
можливістю перетворення кількісних змін у якісні. Але в будь-якому випадку на якомусь етапі названі якісні зміни настають, а тому
призначення відповідному суб’єкту покарання у виді довічного позбавлення волі виглядатиме цілком справедливим і навіть необхідним.
При цьому, на наш погляд, так само немає у санкції ч. 3 ст. 3211
КК порушення такої обставини соціальної обумовленості, як системно-правова несуперечливість. Дійсно, жодна інша кримінально-правова норма, що встановлює відповідальність за наслідки, спричинені
з необережності, не передбачає можливості призначення довічного
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позбавлення волі. Водночас порівняння того «заряду» суспільної небезпеки, який мають інші злочини, з тим, яким володіє фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів,
на наш погляд, дозволяють обґрунтувати правоту законодавця. Так,
скажімо, у разі вкрай малойморівної, але все ж таки можливої ситуації зіткнення трьох автобусів, де загинуть усі пасажири (ч. 3 ст. 286
КК), кількість жертв все ж таки є обмеженою, порівняно, наприклад,
із тією кількістю жертв, що можуть статися внаслідок зіткнення двох
пасажирських поїздів, суден, літаків (ст. 276 КК). Однак і в останньому випадку кількість потерпілих все одно не є безмежною. Кількість
потенційних потерпілих обмежується тими, хто перебуває в транспортному засобі або знаходяться в тому місці, де відбувається катастрофа. Для злочину, передбаченого ч. 3 ст. 3211 КК, такої межі може й
не бути – в тому разі, коли партії смертельно небезпечних фальсифікованих ліків розвозяться по різних районах, областях, регіонах України, і тим паче, поставляються на експорт за кордон. Звичайно, такі
масові отруєння фальсифікованими ліками, внаслідок яких настає
загибель більше тисячі потерпілих, не можуть бути типовим і навіть
відносно поширеним наслідком цього злочину. Водночас, на відміну
від інших згаданих випадків, вони все ж таки можливі. Вбачається,
що певним компромісом в цьому плані може бути законодавче рішення про «розділення» ч. 3 ст. 3211 КК на дві окремі частини, оскільки її
чинна редакція не лише не диференціює відповідальність залежно від
кількості загиблих, а ще й передбачає інші кваліфікуючі ознаки, що
взагалі не пов’язані зі смертю людини: «інші тяжкі наслідки», «організована група».
Викладене, з нашої точки зору, переконує в обґрунтованості встановлення такого виду покарання, як довічне позбавлення волі, в
санкції ч. 3 ст. 3211 КК. Це однак не свідчить про необхідність його
широкого застосування на практиці, а тим більше про призначення в
кожному випадку кваліфікації за відповідною кримінально-правовою
нормою. Як вже зазначалося, ч. 1 ст. 64 КК установлює, що довічне
позбавлення волі призначається, якщо суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк.
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3.3. Чіткість і ясність мови
Вживання мови права не обмежується обслуговуванням вузьконаправленої області, як це відбувається, наприклад, зі спеціалізованою
мовою медицини чи фізики, а широко використовується як спеціалістами юриспруденції, так і пересічними членами суспільства1. Не
піддається сумніву те, що право здатне встановлювати певні орієнтири лише в тому випадку, коли воно саме є ясним і зрозумілим. Звідси – вимога семантичної однозначності правових норм: вони мають
чітко визначати, які особи та в яких ситуаціях підлягають правовій
відповідальності, а також чітко вказувати на правові наслідки певного
діяння (ідеал «виваженості» права)2.
Загальновідомо, що дефекти норм можуть полягати у відсутності
необхідної чіткості, визначеності правових приписів. Це зумовлює
низьку ефективність таких норм навіть в умовах бездоганної роботи
правозастосовних органів3.
Як зазначає Л. І. Чулінда, за найпоширенішою класифікацією
лінгвістів, серед функціональних мовних стилів виділяється офіційно-діловий стиль, який має одним із підстилів законодавчий. Для
втілення законодавчої думки, відзначає дослідниця, необхідно утворити фразу з таким розташуванням слів, яка повністю, у всіх відмінках,
відповідала б тому, що хотів сказати законодавець. Це дуже важливо,
тому що законодавець не лише передає якусь інформацію, але й приписує певний варіант поведінки. За допомогою мовної форми нормативного акта він повідомляє свою волю всім громадянам, які будують
поведінку відповідно до веління законів. Для того, щоб перетворити
звичайні слововживання в мовну форму права, потрібно керуватися
правилами вираження законодавчої думки, розробленими стилістикою
і синтаксисом сучасної української мови4. Культура законотворчості неодмінно передбачає логічно послідовний виклад тексту закону, строго
Бєсєдна Л. Л., Гладківська О. В. Мовно-термінологічні проблеми законодавства України: монографія. Київ: ПанТот, 2015. С. 7.
2
Вступ до теорії правових систем. С. 140, 141.
3
Российское уголовное право … . / под ред. В. С. Комиссарова. С. 44.
4
Чулінда Л. І. Аналіз особливостей законодавчих текстів як засіб удосконалення законодавства. Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. 2000. Спец.
вип. Ч. 2. С. 238.
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витримані професійний стиль та мову закону, і разом з тим його простоту, зрозумілість й доступність широким верствам населення1.
Мовний вираз правової норми має відповідати трьом основним вимогам – бути точним, лаконічним, зрозумілим. Саме ці якості мови
закону дозволяють ідентифікувати сенс і букву закону. Законодавець
повинен уникати термінів, що мають високий ступінь полісемантизму, тобто багатозначність слова, а в розумних межах слід спробувати уніфікувати законодавчу термінологію2. Оптимальне законодавче
поєднання елементів гнучкості й стабільності досягається шляхом використання таких техніко-юридичних засобів, у яких найбільш вдало
доповнюють одне одного казуїстичний і абстрактний способи викладення правового матеріалу. Загальновизнано, що в цілому норми Загальної частини повинні мати більш абстрактний, а норми Особливої
частини – казуїстичний характер3. Попереджувальний ефект диспозиції значною мірою залежить від того, наскільки конкретно і виважено будуть зафіксовані в ній ознаки караних діянь. Занадто високий
ступінь узагальнення тут небажаний4. Тобто чіткість і ясність мови
закону має значення не лише для його застосування, а й до виконання
ним самостійної попереджувальної функції, яку неможливо реалізувати у випадку, коли адресати (фізичні особи) не можуть зрозуміти, яку
саме поведінку забороняє законодавець під загрозою кримінального
покарання. Тому дуже важливого значення набуває таке формулювання правових норм, за якого мета, до якої прагнув законодавець створюючи ту чи іншу норму права, була б ясною для найширших верств
населення5. Для того, щоб закон про кримінальну відповідальність
був зрозумілим для людини і громадянина, необхідно більше уваги
приділяти ясності мови, структурі й формі закону6.
Бєсєдна Л. Л., Гладківська О. В. Мовно-термінологічні проблеми … . С. 21.
Козаченко И. Я. Язык – душа и совесть уголовного закона. Правоведение.
2003. № 2. С. 115, 116; Архипцев Н. И. Проблемы теоретического моделирования
… . С. 17, 18.
3
Архипцев Н. И. Проблемы теоретического моделирования … . С. 18.
4
Литвак О. М. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-правове
дослідження: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2000. С. 88.
5
Правовая система социализма. Кн. 1. С. 184.
6
Баранов Ю. В. Декларация прав и свобод человека и гражданина России и
уголовное право: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1994. С. 7, 16.
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Завдання законодавця – сформулювати заборону в кримінальному
законі таким чином, щоб кожний суб’єкт охоронюваних ним суспільних відносин міг її (заборону) сприйняти та витримувати свою поведінку відповідно до правових приписів1. Правильний і точний опис
в законі окремих ознак складу злочину має велике значення. Розмите, неточне описування цих ознак може призвести до непотрібного і
шкідливого розширення меж кримінальної відповідальності2. Зазначене, з нашої точки зору, ілюструє взаємозв’язок таких обставин соціальної обумовленості, як чіткість і ясність мови закону і повнота
складу злочину.
На форму викладення статті чинять вплив фактори об’єктивного і
суб’єктивного характеру – національні традиції правової системи, рівень
розвитку юридичної науки, майстерність законодавця тощо3. Законодавча система України належить до романо-германського типу правових
систем, який характеризується точністю формулювань та чіткістю структури законів4. Вже давно було підмічено, що серед усіх причин і умов
помилок, яких припускаються правоохоронні органи, четверте місце посідає такий фактор, як неясність і суперечливість законодавства5.
Слід підтримати П. П. Андрушка в тому, що особливе значення
має експертна оцінка мови і термінології проекту закону, текст якого
Борисов В. І. Склад злочину як правова модель. Вісн. акад. адвокатури
України. 2009. № 1. С. 255.
2
Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления: монография. М.:
Госюриздат, 1960. С. 59, Ємельянов В. П., Новікова Л. В., Семикін М. Н. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення
антитерористичного законодавства: монографія. Харків: Кроссроуд, 2007. С. 140.
3
Ильюк Е. В. К вопросу о моделях построения статьи уголовного закона.
Актуальные проблемы борьбы с преступностью: межвуз. сб. научн. тр. / редкол.:
М. И. Ковалев и др. Свердловск: Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1989. С. 20.
4
Орлеан А. М. Причини та умови існування торгівлі людьми в Україні та
боротьба з цим явищем. Становлення правової держави в Україні: проблеми та
шляхи вдосконалення правового регулювання: монографія / за ред. Н. І. Титової
та ін. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. Розд. 6, гл. 3. С. 115.
5
Вопленко Н. Н. Причины ошибок в правоприменении. Сов. государство и
право. 1982. № 4. С. 106; Коробеев А. И. Криминализация и пенализация деяний
… . С. 10; Российское уголовное право. Общая часть … под ред. В. С. Комиссарова. С. 44.
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повинен бути викладено стисло, літературною мовою, зрозумілою і
точною, фразами нескладної конструкції – без зайвого перевантаження підрядними реченнями і займенниками, прислівниковими і дієприслівниковими зворотами1.
Ще К. Кенні слушно підмітив, що діяння, яке криміналізується законодавцем, має піддаватися визначенню з точністю, необхідною для
права2. Проте Є. В. Лащук зауважує, що це положення «не можна вважати підставою криміналізації в сучасному розумінні, оскільки воно
стосується скоріше вимог щодо техніки побудови відповідної заборонювальної норми»3. З нашої точки зору, коли розглядаються підстави
криміналізації діянь, то, логічно, що вимоги законодавчої техніки не
можуть розглядатися в цьому значенні. Водночас, коли йдеться не про
діяння, а про кримінально-правові норми, то ось тут правила їх побудови вже не можуть бути посунуті на другий план. Тому чіткість і
ясність мови виступає як «повноцінна» обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
Викладені положення переконують у тому, що чіткість і ясність
мови повинна виступати обов’язковою обставиною соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність. При цьому, таке
значення вона має для усіх без винятку видів кримінально-правових
норм: охоронних, регулятивних, заохочувальних та норм-дефініцій.
У літературі наявні дослідження чіткості й ясності мови закону також на прикладі аналізу окремих кримінально-правових норм.
Д. С. Азаров, відзначаючи вади ст. 363 КК, констатує, що «вона
сформульована так, що об’єднує декілька складів злочинів, різних не
лише за зовнішнім проявом, а й за формою вини. Ця стаття одночасно
містить положення, які конкурують одне з одним. В її тексті викориАндрушко П. П. Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001
року та її вплив на тлумачення його норм. Новий Кримінальний кодекс України:
питання застосування і вивчення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків,
25–26 жовт. 2001 р.) / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. Київ – Харків:
Юрінком Інтер, 2002. С. 26.
2
Кенни К. Основы уголовного права: монография / пер. с англ. В. И. Каминской; под ред. и со вступ. ст. Б. С. Никифорова. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1949.
С. 27–29.
3
Лащук Є. В. Порушення права власності громадян України на житло … .
С. 123.
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стано декілька схожих за змістом термінів, які важко розмежувати, що
відповідно порушує вимоги юридичної техніки»1. Очевидно, що тут
звернуто увагу на такі обставини соціальної обумовленості як чіткість
і ясність мови закону (норма переобтяжена великою кількістю діянь,
які суттєво відрізняються а також, містить положення, що конкурують
одне з одним) та єдність і визначеність термінології (у тексті використано декілька схожих за змістом термінів, які важко розмежувати).
Відзначаємо, що законодавець прислухався до наведеної Д. С. Азаровим критики і законом від 23 грудня 2004 р.2, по-перше, уточнив
коло предметів злочину; по-друге, розширив перелік діянь, додавши
до наявного у первісній редакції норми «порушення правил експлуатації» ще «порушення порядку захисту інформації» та «порушення
правил захисту інформації»; по-третє, виключив довгий перелік суспільно-небезпечних наслідків, сформулювавши їх загальним чином
за допомогою використання поняття «значна шкода». Треба мати на
увазі, що визначення останньої, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, було надано законодавцем у Примітці до ст. 361
КК, дія якої поширюється і на ст. 363 КК.
П. П. Андрушко звертає увагу на те, що ст. 200 КК має назву «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими
засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення», але в диспозиції ч. 1 цієї статті передбачена відповідальність за незаконні дії лише щодо документів на переказ, платіжних
карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, тобто як
предмет злочину у диспозиції не називається обладнання для виготовлення документів на переказ, платіжних карток та інших засобів
доступу до банківських рахунків, а у назві статті таке обладнання
назване як предмет злочину. Стаття 203 КК має назву «Зайняття забороненими видами господарської діяльності», а у ч. 1 її диспозиції
йдеться про «зайняття видами господарської діяльності, щодо яких
є спеціальна заборона». Очевидно, що названі поняття є різними за
змістом: заборонених видів господарської діяльності взагалі немає і
бути не може, закон може лише встановлювати обмеження щодо здійАзаров Д. С. Про декриміналізацію необережних діянь … . С. 102.
Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України: Закон України від 23 груд. 2004 р. № 2289-ІV. Відом. Верхов. Ради
України. 2005. № 6. Ст. 139.
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снення окремих видів господарської діяльності певними суб’єктами1.
Слід зауважити, що на сьогоднішній день у назву ст. 200 КК додано
слова «електронними грошима», що характеризують новий предмет
злочину, а от у переліку діянь, які містяться в її диспозиції, операції з таким предметом, як «обладнання для виготовлення» предметів,
зазначених у назві статті, відсутні. Тобто в цьому аспекті недолік,
помічений П. П. Андрушком, досі не усунутий законодавцем, а от
ст. 203 КК, на вади якої теж звернув увагу правник, була виключена
15 листопада 2011 р.2
О. М. Крижний зробив висновок, що законом від 22 травня 2003 р.3,
зокрема, було надане більш точне визначення наслідків злочину, передбаченого ст. 229 КК. Якщо у первісній редакції названої норми
вони були визначені як «отримання доходу у великих розмірах» (що
більшою мірою стосується характеристики діяння), то після уточнення стало «спричинення матеріальної шкоди» (бо в теорії кримінального права під наслідками розуміється саме шкода (збиток))4.
С. Єфремов, досліджуючи проблему криміналізації організованої
злочинної діяльності встановив, що суттєвою вадою її законодавчого
вирішення є занадто ускладнене конструювання кримінально-правових норм (конкретних складів злочинів), якими встановлюється
злочинність певних її проявів. Зокрема, у ст. ст. 255, 258, 260 КК,
відзначає дослідник, має місце невиправдана концентрація у диспозиціях норм, які у них закріплюються, низки діянь, кожне з яких у
принципі могло б становити зміст окремої норми. Деякі статті, якими криміналізується організована злочинна діяльність, за спостереАндрушко П. П. Законодавча техніка … . С. 26, 27.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон
України від 15 листоп. 2011 р. № 4025-VI. Відом. Верхов. Ради України. 2012.
№ 25. Ст. 263.
3
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової
охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 850-ІV.
Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 35. Ст. 271.
4
Крижний О. М. Деякі питання розвитку законодавства України у сфері кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. Актуальні проблеми
правознавства: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та
здобувачів / за ред. М. І. Панова. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. С. 153.
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женням науковця, мають ту ж ваду – їх зміст не відповідає назві. Це
зауваження, зокрема, можна віднести до ст. 258 КК, що має назву
«Терористичний акт», в якій, окрім визнання злочинності самого по
собі терористичного акту, йдеться також про кримінальну протиправність створення терористичної групи чи терористичної організації,
керівництва такою групою або організацією, участь у ній, а також матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності
терористичної групи чи терористичної організації. Таке зауваження
правознавець з цих же причин висловлює і щодо статей 255, 260 КК1.
Слід відмітити, що на теперішній час ситуація щодо криміналізації
організованої злочинної діяльності принципово змінилася завдяки
прийняттю 21 вересня 2006 р. Закону України «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
щодо запобігання тероризму»2. Чинна редакція ст. 258 КК передбачає
відповідальність лише власне за терористичний акт та за погрозу його
вчинення. Інші ж діяння, що були викладені у її диспозиції в первісній
редакції, тепер закріплені в окремих кримінально-правових нормах.
Так, створення терористичної групи чи терористичної організації
передбачається ст. 2583 КК. Крім того, було запроваджено спеціальні норми, що встановили відповідальність за втягнення у вчинення
терористичного акту (ст. 2581 КК), публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 2582 КК), сприяння вчиненню терористичного
акту (ст. 2584 КК), фінансування тероризму (ст. 2585 КК). Водночас
інші статті, які аналізувалися С. Єфремовим (255 та 260), відповідних
змін не зазнали.
Г. Є. Болдарь звертає увагу на невдалу конструкцію диспозиції
ст. 221 КК України. Для позначення часу вчинення передбаченого
в ній злочину законодавець використав формулювання «в разі банкрутства». Науковець відзначає, що правозастосовникові складно
зрозуміти, з якого саме моменту можна притягати до кримінальної відповідальності за скоєння цього злочину: 1) з моменту подачі
(надходження до суду) позовної заяви про порушення справи про
Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному
Кримінальному кодексі України. Право України. 2003. № 9. С. 98.
2
Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму: Закон України від 21 верес. 2006 р.
№ 170-V. Відом. Верхов. Ради України. 2006. № 45. Ст. 443.
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банкрутство; 2) з моменту винесення господарським судом ухвали
про порушення провадження у справі про банкрутство; 3) з моменту винесення господарським судом рішення про визнання суб’єкта
господарської діяльності банкрутом1. У зв’язку з цим, продовжує дослідник, доцільно пригадати слова Я. М. Брайніна про те, що невдала конструкція диспозиції кримінального закону здатна спричинити
негативні наслідки в практиці його застосування2. Тому Г. Є. Болдарь пропонує в диспозиції ст. 221 КК термін «у разі банкрутства»
замінити словами «в період провадження справи про банкрутство».
Цей захід, відзначає правник, сприятиме правильному розумінню
змісту й однаковому застосуванню кримінально-правової норми,
підвищенню ефективності розслідування злочинів у сфері господарської діяльності в цілому та стане одним із заходів, які сприятимуть
забезпеченню економічної безпеки нашої держави. Кримінальний
закон, підсумовує вчений, не має боятися зайвої точності3. Аналізуючи наведене, слід відзначити, що міркування стосовно моменту
закінчення розглядуваного злочину виглядають слушними, так само
як і вирішення проблеми запропоноване дослідником. Зважаючи на
це законом від 15 квітня 2008 р.4 у ст. 221 КК були внесені зміни і
час вчинення злочину у ній зазначався як «в період провадження у
справі про банкрутство», що в принципі і пропонував Г. Є. Болдарь.
На теперішній час КК не передбачає відповідальності за незаконні
дії у разі банкрутства. Зазначене діяння було декриміналізоване законом від 15 листопада 2011 р.5
Болдарь Г. Є. Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства,
що передбачає відповідальність за незаконні дії в разі банкрутства. Актуальні
проблеми політики. Одеса. 2004. Вип. 20. С. 41.
2
Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве: монография. М.: Юрид. лит., 1963. С. 40.
3
Болдарь Г. Є. Деякі питання вдосконалення … . С. 42, 43.
4
Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності: Закон України від
15 квіт. 2008 р. № 270-VI. Відом. Верхов. Ради України. 2008. № 24. Ст. 236.
5
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон
України від 15 листоп. 2011 р. № 4025-VI. Відом. Верхов. Ради України. 2012.
№ 25. Ст. 263.
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О. М. Литвак як приклад недотримання законодавцем вимог чіткості
й ясності закону наводить положення ст. 57 КК РРФСР 1922 р., в якій
зазначалося, що контрреволюційною визнається будь-яка дія, спрямована за повалення завойованої пролетарською революцією влади
робітничо-селянських рад та існуючого на підставі Конституції РРФСР робітничо-селянського уряду, а також дії по наданню допомоги тій
частині міжнародної буржуазії, яка не визнає рівноправ’я комуністичної системи власності, що приходить на зміну капіталізму, та прагне
до її повалення шляхом інтервенції чи блокади, шпигунства, фінансування преси і тому подібними засобами1. Наведене формулювання є
«громіздким» і назвати лаконічним його справді неможна. Проте головна вада наведеної диспозиції, з нашої точки зору, не у недостатній
чіткості, а в тому, що вона визнає злочином «будь-яку дію» відповідної спрямованості. Тим самим порушується не чіткість і ясність мови
закону, а зовсім інша обставина соціальної обумовленості – повнота і
не надмірність заборони (остання стає надмірною).
Не більш зрозумілим, з точки зору О. М. Литвака, є й чинна на
2000 р. редакція ст. 206 КК України, що передбачала відповідальність
за хуліганство. Там йшлося про «умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства». Вчений
задається питанням: які загальнокримінальні вуличні злочини не свідчать про неповагу до суспільства? Це, на його думку, «мабуть, єдина
у кодексі норма, яка є настільки широкою, що може бути застосована
до будь-якого агресивного вчинку в громадських місцях і поза ними»2.
Тобто, бачимо, що правник сам звертає увагу на те, що аналізована
норма може бути застосована, навіть, у тих ситуаціях, коли в цьому
немає потреби (з його точки зору). Це, знов таки, як і у попередньому
прикладі, свідчить про надмірність заборони (на думку правника). Тобто справа знову у тому, що під дію норми потрапляють усі відповідні
«дії». У той же час чіткості й ясності мови закону стосуються зовсім
інші слова, наведені в аналізованій диспозиції: «грубість» порушення
громадського порядку та «явність» неповаги до суспільства. Ці слова
не є зрозумілими правозастусовачеві, їхній зміст неясний. Проблема
в тому, що у законі ці ознаки розкривається за допомогою оціночних
понять: «особлива зухвалість» і «винятковий цинізм». Проте з редак1
2

Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. С. 86.
Там само.
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ції закону (як аналізованої так і чинної) випливає, що грубість порушення та явність неповаги мають супроводжуватися особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, але не визначатися у такий спосіб.
У цьому разі виникають два питання: по-перше, чи може бути порушення громадського порядку грубим і водночас не супроводжуватися
особливою зухвалістю або винятковим цинізмом?; по-друге, якщо в
поведінці особи наявна особлива зухвалість або винятковий цинізм,
то чи можуть таку поведінку спонукати якісь інші мотиви, крім явної
неповаги до суспільства? З нашої точки зору, відповіді на обидва питання є негативними, а тому для приведення диспозиції ч. 1 ст. 296 КК
у відповідність з вимогою чіткості й ясності мови пропонуємо виключити з неї слова «грубе» та «з мотивів явної неповаги до суспільства»,
сформулювавши її так: «хуліганство, тобто порушення громадського
порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим
цинізмом». Висловлена пропозиція не створить проблем у розмежуванні кримінально-караного хуліганства з відповідним адміністративним деліктом, оскільки в ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство» йдеться
про «нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до
громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і
спокій громадян»1. У зв’язку із запропонованими нами змінами до
ст. 296 КК цей злочин відмежовувати на практиці від дрібного хуліганства стане навіть простіше, адже тоді відмінність полягатиме лише
в одній ознаці – особливій зухвалості або винятковому цинізмі. За наявності названої ознаки матиме місце злочин, а за її відсутності – адміністративне правопорушення.
І. П. Лановенко, аналізуючи ст. 134 КК 1960 р., яка передбачала
кримінальну відповідальність за відмову в прийомі жінки на роботу
з мотивів вагітності або в прийомі на роботу матері, яка має грудну
дитину, а так само за зниження заробітної плати або звільнення жінки з роботи з тих же мотивів, – зазначив, що змістовно головним у
встановленні цього складу злочину є визначення не об’єктивних, а
саме суб’єктивних ознак мотивів вагітності. У зв’язку з цим в нього виникло питання: а чи можливо мотивацію вагітності встановити
як таку?2 Названа редакція закону, зауважує правознавець, з’явилася
Закон Української РСР від 7 груд. 1984 р. № 8073-X.
Лановенко І. П. Деякі актуальні проблеми модернізації кримінального законодавства України. Правова держава. Київ. 2001. Вип. 12. С. 480.
1
2
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ще у КК УРСР 1927 р., однак за багато десятиріч не було жодного
обвинувального вироку за розглядуваний злочин, бо «мотивація вагітності» зацікавленими посадовими особами завжди замінювалася
мотивацією інтересів виробництва або інтересів самої потерпілої.
Тому невдала редакція закону зробила його недіючим на практиці
(мертвонародженим). Науковець вказує на зайвість у тексті закону
слів «з мотивів вагітності». На його думку, для застосування цього закону має бути достатнім самого знання посадовою особою про даний
фізіологічний стан жінки1. Також І. П. Лановенко особливо наголошує
на тому, що «правило термінологічної ясності спрямоване проти використання висловлювань, які не ясні самі по собі»2. З нашої точки
зору, тут дослідник звернув увагу на взаємозв’язок таких обставин
соціальної обумовленості, як чіткість і ясність мови та процесуальна
здійсненність переслідування. Слід зауважити, що у КК 2001 р. ситуація змінилася, тепер ст. 172 КК передбачає відповідальність за грубе
порушення законодавства про працю, а вагітність потерпілої розглядається як обставина, що обтяжує відповідальність (ч. 2) і вона сформульована як об’єктивна – «особа потерпілого», а не як мотив. Тому
для застосування відповідної норми в теперішній час достатньо встановлення психічного ставлення суб’єкта до особливого стану жінки, а
в з’ясуванні того, що вона була звільнена саме через вагітність (тому
що вагітна) немає потреби.
Яскравим прикладом невідповідності закону про кримінальну відповідальність аналізованій обставині соціальної обумовленості є різні редакції кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми. Слід відзначити, що така норма пройшла
у своєму розвиткові три етапи: 1) доповнення КК 1960 р. ст. 1241,
яка встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми;
2) прийняття КК 2001 р., ст. 149 якого мала істотні відмінності порівняно зі ст. 1241 КК 1960 р.; 3) зміна редакції ст. 149 КК 2001 р. Законом
України № 3316-ІV від 12 січня 2006 р.3
Лановенко І. П. Деякі актуальні проблеми модернізації кримінального законодавства України. Правова держава. Київ. 2001. Вип. 12. С. 481.
2
Там само; Ткаченко А. А., Толок В. А. Наука современной логики: учеб. пособ. Запорожье: Дикое поле, 1999. С. 235.
3
Пащенко О. О. Дослідження соціальної зумовленості законодавства України про кримінальну відповідальність щодо протидії торгівлі людьми у 1998–2001
1
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Досліджуючи перший етап В. В. Сташис, В. А. Козак, Р. І. Суслов,
О. А. Гапон, Б. В. Лизогуб та деякі інші вчені дійшли встановили, що
однією із причин, які породжують труднощі у застосуванні на практиці ст. 1241 КК, є невдале описання в законі ознак розглядуваного
злочину1. Так, В. А. Козак відзначив, що текст закону характеризується безпідставною надлишковістю при описанні ознак складу злочину: зокрема, зазначається, що заволодіння людиною може бути як
відкритим, так і таємним, як пов’язане із законним чи незаконним її
переправленням через державний кордон України, так і не пов’язане
із цим, як за її згодою, так і без її згоди. Якщо для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми наявність чи відсутність зазначених ознак не відіграє ніякої ролі, то непотрібно й захаращувати ними кримінально-правову норму2. Таким чином, науковець
звернув увагу на неврахування при конструюванні норми такої обставини соціальної обумовленості, як «чіткість і ясність мови закону».
Вивчаючи редакцію норми на другому етапі її існування, О. М. Гумін відзначив загальну складність її тексту для розуміння3. В. В. Куроках. Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні: матеріали «круглого столу» (Харків, 25 квіт. 2013 р.). Харків: Право, 2013. С. 149.
1
Сташис В. В. Вступне слово. Злочини проти особистої волі людини: зб.
матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 19–20 верес. 2000 р.) / редкол.:
В. В. Сташис (голов. ред) та ін. Харків: Лествиця Марії, 2002. С. 7; Козак В. А.
Деякі питання стосовно аналізу ознак складу злочину, передбаченого ст. 124-1
КК України (торгівля людьми). Проблеми законності. Харків. 2001. Вип. 47.
С. 155; Суслов Р. І. Торгівля жінками: погляд на проблему визначення. Наук. вісн.
Дніпропетров. юрид. ін-ту МВС України. 2000. № 3. С. 74; Гапон О. А. Про заходи, що вживаються органами внутрішніх справ щодо протидії злочинам проти особистої волі людини. Злочини проти особистої волі людини. С. 16; Лизогуб
Б. В. Про посилення протидії злочинним об’єднанням у сфері торгівлі людьми.
Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. Харків. 2001. Вип. 16. С. 76; Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті: наукове видання:
у 2 кн. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв. Київ: ІДП НАН України,
Київ. ун-т права, Нац. акад. внутр. справ України, 2001. Кн. 1. С. 769.
2
Козак В. А. Деякі питання … . С. 156.
3
Гумін О. М. Напрямки вдосконалення кримінального законодавства щодо
протидії торгівлі людьми. Митна справа. 2004. № 2. С. 56.
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кушкін також зауважив, що законодавча конструкція ст. 149 КК є
надзвичайно складною, а формулювання законодавцем об’єктивної
сторони містить неточності1. Останню тезу поділяє А. В. Савченко,
який пише, що об’єктивна сторона ч. 1 сформульована не зовсім вдало оскільки законодавцеві бракує чіткості окреслення меж відповідних дій. Крім того, правник звертає увагу, що конкретний зміст цих
дій КК не уточнює2. В. І. Борисов та В. С. Батиргареєва саме з недосконалістю конструкції складу злочину пов’язують той факт, що за
п’ять років існування норми було винесено всього 20 обвинувальних
вироків3. В. А. Козак застерігає, якщо для встановлення в діянні ознак
розглядуваного злочину немає значення, чи мало місце законне або
незаконне переміщення особи через державний кордон України, чи
здійснювалося воно за згодою потерпілого або без його згоди, – то
непотрібно ускладнювати переліком зазначених ознак і кримінально-правову норму. Тому, на думку науковця, було б доцільніше взагалі
виключити ці ознаки зі ст. 149 КК4. Зазначене дозволяє стверджувати,
що і на другому етапі існування досліджуваної норми вона не відповідала такій обставині соціальної обумовленості як чіткість і ясність
мови закону.
Серед дослідників, які вивчали відповідну норму на третьому етапі, Д. О. Негодченко встановила, що «чинна редакція ч. 1 ст. 149 КК
України у переліку діянь, що складають об’єктивну сторону цього
злочину, містить між такими діяннями як передача та одержання людини, роз’єднувальний сполучник «або», який не дозволяє однозначно тлумачити диспозицію цієї норми», а тому потребує виключення5.
Кукушкин В. В. Торговля людьми: исторические, уголовно-правовые и криминологические аспекты. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2004. Вип. 20. С. 177.
2
Савченко А. Проблемы уголовно-правовой борьбы с торговлей людьми в
контексте использования украинского и американского опыта. Закон и жизнь.
2005. № 3. С. 45, 46.
3
Борисов В. І., Батиргареєва В. С. Попередження торгівлі людьми: проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Юрист України. 2003. № 2. С. 21.
4
Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми по новому Кримінальному кодексу України. Проблеми законності. Харків. 2002. Вип. 56. С. 150.
5
Негодченко Д. О. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в
Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Харків, 2011. С. 11.
1
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К. М. Іскров зазначив, що під час визначення однієї із форм прояву
суспільно-небезпечного діяння термін «переміщення» слід замінити
на «перевезення», оскільки він є більш граматично вдалим для визначення цього діяння. Крім того, правник висловив пропозицію щодо
об’єднання таких форм експлуатації, як «примусова праця, примусове надання послуг, рабство або звичаї подібні до рабства, залучення
в боргову кабалу» в єдину мету експлуатації, а саме «використання
рабської праці людини»1. Очевидно, тут зазначені правники звернули
увагу на чіткість і ясність мови закону2.
Також слід зазначити, що вивчення чинного КК України свідчить
про наявність порушень досліджуваної обставини соціальної обумовленості під час побудови санкцій кримінально-правових норм. Так, у
санкціях ст. 2181, ч. 1 ст. 2671 КК мінімальний строк покарання у виді
обмеження та позбавлення волі (один рік) збігається з мінімальним
строком, установленим для цих видів покарання у Загальній частині
(ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 63 КК). За таких умов указівка в цих санкція на
нижню межу покарання виглядає зайвою і порушує вимогу чіткості
мови закону. Санкція ч. 1 ст. 3693 КК, зокрема, передбачає покарання
у виді обмеження волі строком від одного до трьох років, а санкція ч. 4
ст. 1971 КК – позбавлення волі на строк від одного до трьох років. Тут,
як бачимо, також нижня межа покарання дорівнює тій, що встановлена у Загальній частині. Така сама ситуація має місце й у санкціях
чч. 1, 3 ст. 158, чч. 2–4 ст. 160, ч. 1 ст. 3212, ч. 1 ст. 3761 КК, де передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох
років. Відповідний мінімальний розмір повторює той, що міститься у
Загальній частині для цього виду покарання (ч. 1 ст. 55 КК). Водночас
в абсолютній більшості санкцій законодавець не зазначає мінімальний розмір покарання, якщо він дорівнює тому розміру, що встановлено для нього в Загальній частині (ст. 117, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 135,
ст. 196, ч. 1 ст. 311 та ін.).
Іскров К. М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини: міжнародні та національні аспекти: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2012. С. 10.
2
Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за
торгівлю людьми в Україні: дослідження досвіду 2006–2012 років. Адвокат. 2014.
№ 2. С. 36, 37.
1
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Частина 2 ст. 299 КК установлює, що відповідне діяння «карається
обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням
волі на строк від трьох до п’яти років». Таке формулювання порушує
вимогу чіткості закону, тим паче, в інших санкціях, де різні покарання
передбачено на однаковий строк, законодавець двічі цей строк не вказує, а зазначає для подальшого виду покарання «на той самий строк».
Для прикладу можна навести санкції ч. 2 ст. 137, ст. 141, ч. 2 ст. 301,
ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 346 КК та багато інших.
Санкція ч. 1 ст. 205 КК передбачає, що відповідне діяння «карається штрафом від п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Ця санкція переобтяжена зайвими словами, у ній двічі називається
одиниця виміру покарання. Тому в першому із цих випадків указівку
на нього слід виключити, сформувавши санкцію у такий спосіб: «карається штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Це призведе до узгодження названої санкції
із положеннями інших, де законодавець зазначає одиницю виміру одного і того самого покарання лише один раз (наприклад, ч. 2 ст. 205,
ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 2321, ч. 1 ст. 296 та ін.).
Частина 1 ст. 213 КК передбачає, зокрема, покарання у виді обмеження волі на строк до одного року. Таке формулювання порушує
чіткість мови закону, оскільки мінімальна межа цього виду покарання, встановлена в Загальній частині, дорівнює саме одному року (ч. 2
ст. 61). Тому в якомусь іншому розмірі суд призначити це покарання
не має підстав. Для усунення наявного в санкції ч. 1 ст. 213 КК недоліку слід сформулювати відповідне покарання у такий спосіб: «карається обмеженням волі на строк один рік».
Доволі часто в літературі поряд з досліджуваною обставиною соціальної обумовленості виділяють іншу: єдність і визначеність термінології. Тому є сенс проаналізувати її саме зараз, хоча, як буде доведено
нижче, вона не є обов’язковою для кримінально-правових норм усіх
видів.
Важливість проблеми дефініцій в законодавчих текстах обумовлена процесом розвитку теорії і практики нормопроектування в
Україні, необхідністю утворення наукового підґрунтя для формування дієвих методичних рекомендацій з розроблення проектів нормативно-правових актів, доцільністю врахування позитивного досвіду
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зарубіжних держав у сфері вироблення правил законодавчої техніки1.
Сформульоване юристами Стародавнього Риму положення, згідно
з яким «право може і повинно бути визначеним» (Дигести Юстініана),
є актуальним для будь-якої правової системи. Принцип визначеності,
однозначності, точності правової норми вважається гарантією міцного правопорядку2. Враховуючи те, що будь-який правовий припис
виражається за допомогою мовних засобів, зокрема, за допомогою
термінів як основних мовних одиниць, ці терміни мають бути зрозумілими для всіх осіб, яким адресований припис. Одним із способів
забезпечення такої зрозумілості є застосування в текстах нормативно-правових актів правових дефініцій. Крім того, для ефективної реалізації особою своїх прав та виконання обов’язків важливою є можливість передбачення нею правових наслідків своїх дій3.
Стосовно кримінального права остання теза має велике значення,
яке проявляється принаймні в двох аспектах. По-перше, для деяких
регулятивних норм, зокрема тих, що встановлюють умови правомірності дій під час реалізації особою своїх прав на необхідну оборону, затримання злочинця, стосовно інших обставин, що виключають
злочинність діяння, – принциповим уявляється викладення тексту
відповідних норм таким чином, щоб суб’єкт чітко усвідомлював, яку
шкоду правоохоронюваним інтересам і за яких умов він вправі заподіювати. Це, з одного боку, стимулюватиме його здійснити суспільно
корисний (принаймні, соціально прийнятний) вчинок4, а з іншого,
бути обачним під час заподіяння шкоди, аби не перевищити її межі.
По-друге, для охоронних норм (норм-заборон), відзначене є важливим для знання суб’єктами того, яка саме поведінка визнається законодавцем злочином, з метою утримання від неї. Тобто викладене є
важливим для виконання кримінальним правом власної превентивної
функції.
Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих тестах: питання теорії. Право
України. 2005. № 11. С. 29.
2
Там само.
3
Там само. С. 30.
4
У разі неоднозначності використовуваних термінів особа може утриматися
від реалізації таких прав через побоювання власної помилки у їх розумінні і, як
наслідок, притягнення її до кримінальної відповідальності.
1
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Зміст розглядуваної обставини в літературі розуміють так: криміналізація суспільно небезпечних діянь має здійснюватися за допомогою визначених у законі термінів, єдиних для Загальної та Особливої
частин КК1. Щодо наведеного визначення вважаємо за необхідне зробити певні застереження.
З нашої точки зору, названа обставина соціальної обумовленості утворюється двома складовими: єдністю термінології та її визначеністю. Розглядати все зазначене разом, як це роблять Г. А. Злобін, М. Б. Кострова та
І. О. Кочерова, вважаємо недоцільним, оскільки термінологія, що вживається в різних кримінально-правових нормах, може бути єдиною і водночас невизначеною. Можливою уявляється й зворотна ситуація, коли в
законі вживаються різні терміни, кожен з яких є визначеним.
Почнемо дослідження аналізованої обставини соціальної обумовленості з розгляду проблеми єдності термінології.
Як зауважує В. М. Кудрявцев, недостатня увага до термінології,
відсутність єдності в розумінні категорій ускладнює не тільки дослідницьку роботу, а й практичну діяльність юриста2. За влучним висловом В. Я. Тація, з точки зору елементарної логіки є неприпустимим застосовувати декілька термінів для позначення одного і того ж
явища, так само як і різні явища позначати одним і тим же терміном.
Такі словесні вправи, за спостереженням правника, часто-густо використовуються при розробці складних фундаментальних проблем.
Новітні дослідження в галузі держави і права, відзначає науковець,
страждають іноді невиправданим намаганням їх авторів бути перш за
все оригінальними, нав’язати науковому співтовариству кон’юктурну
фразеологію, яка має дуже мало спільного з сучасними досягненнями
юридичної науки3. У цьому аспекті висловлюються й і інші вчені4.
Основания уголовно-правового запрета … . С. 238; Кострова М. Б. Язык
уголовного закона … . С. 166; Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність за
зловживання впливом … . С. 54.
2
Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений: монография.
2-е изд. перераб. и доп. М.: Юрист, 1999. С. 68.
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Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

П. П. Андрушко зауважує, що законодавча техніка конструювання
правових норм вимагає, зокрема, щоб терміни, які використовуються
для позначення одного і того самого явища в різних галузях права та
в межах однієї галузі права, були однаковими1. У пізнішій публікації
правознавець підкреслює, що узгодженість положень КК з положеннями базового (регулятивного) законодавства, яким визначається правомірність чи неправомірність тих чи інших діянь, відповідальність
за незаконне вчинення яких передбачена у відповідних статтях КК,
полягає перш за все в узгодженості вживаної термінології2. А. І. Лукашов також вважає, що формулювання диспозиції статті Особливої
частини КК з використанням термінології, запозиченої з некримінальних-правових актів, має здійснюватися таким чином, щоб застосовувані терміни не суперечили один одному, щоб вони не створювали
колізію між кримінально-правовою нормою, в якій використовується
такий термін (терміни), і нормою некримінального правового акта.
В іншому випадку, застерігає науковець, велика ймовірність спотворення меж об’єкта кримінально-правової охорони і застосування
невірної кваліфікації скоєного винним. Уникнути зазначених негативних наслідків на практиці, на думку дослідника, можна лише за
допомогою систематичного тлумачення кримінального закону, що вимагає від правозастосувача високого професійного рівня і глибокого
знання не тільки кримінального, а й інших галузей права3.
Аналізуючи наведені позиції, вважаємо за необхідне підтримати
думку, що терміни, які використовуються для позначення одного і
того ж явища в різних галузях права мають бути однаковими. Це зумовлено місцем, яке посідає кримінальне право у вітчизняній системі
програми співробітництва між Міністерством юстиції Канади та Міністерством
юстиції України. Київ: Мінюст України, 1998. С. 4; Яни П. Криминализация нарушений в хозяйственной деятельности. Рос. юстиция. 1995. № 1. С. 22; Готин
А. Н. Изменение социальной оценки деяния как основание реформирования норм
об уголовной ответственности за выпуск или реализацию недоброкачественной
продукции (вопросы криминализации и декриминализации). Вісн. Луган. ін-ту
внутр. справ МВС України. 2000. Вип. 1. С. 115.
1
Андрушко П. П. Законодавча техніка … . С. 27.
2
Андрушко П. П. Системное согласование положений Уголовного кодекса.
Системность в уголовном праве. С. 31.
3
Лукашов А. И. К вопросу о понятии «уголовного закона» … . С. 240.
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права. З одного боку, коли кримінальне право виконує функцію охорони суспільних відносин, що регулюються іншими галузями, воно
не може використовувати відповідний термін в іншому значенні, ніж
це є в регулятивних галузях, оскільки покликане охороняти саме те,
що у цих галузях регулюється, а не щось інше, на власний розсуд,
«за своєю ініціативою». З другого, – якщо основним призначенням
кримінально-процесуального права, а також кримінально-виконавчого права, є втілення в життя положень права кримінального, то саме
вони повинні використовувати відповідні терміни у тому ж значенні,
в якому вони вживаються в кримінальному праві, що є галуззю права
матеріального. Протилежний підхід до вирішення питання видається
позбавленим сенсу. Водночас у певних випадках названі галузі права
виступають стосовно кримінального як регулятивні. Так, наприклад,
ст. 371 КК встановлює відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. При цьому
законність названих дій та їх сутність визначається Кримінальним
процесуальним кодексом України (далі – КПК).
Як приклад, коли кримінальне право захищає відносини, що регулюються кримінально-виконавчим правом, можна навести ст. 391
КК, що встановлює відповідальність за злісну непокору законним вимогам адміністрації установи виконання покарань. Законність таких
вимог, а також перелік осіб, які належать до «адміністрації установи
виконання покарань» встановлюється Кримінально-виконавчим кодексом України (далі – КВК).
На підставі викладеного вважаємо, що терміни, що використовуються у законі про кримінальну відповідальність, мають бути такими
ж і мати таке ж значення, як у регуляторному законодавстві. Разом
із тим, з нашої точки зору, порушення наведеного правила свідчить
не про невідповідність кримінально-правової норми такій обставині
соціальної обумовленості, як «єдність і визначеність термінології», а
про порушення іншої – системно-правової несуперечливості.
Водночас не можемо погодитися із твердженням П. П. Андрушка, що терміни, які використовуються для позначення одного і того
ж явища в межах однієї галузі права, мають бути однаковими. Для
прикладу візьмемо термін «тяжкі наслідки», який вживається у п. 5)
ч. 1 ст. 67 та багатьох статтях КК, що розташовані в різних (майже у
всіх) розділах його Особливої частини: ст. 138, чч. 1, 2 ст. 140, ст. 145,
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ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 151, ч. 3 ст. 161, ст. 166,
ч. 2 ст. 168, ч. 2 ст. 169, ст. 197, ч. 2 ст. 2221, ч. 3 ст. 2321, ч. 3 ст. 2392,
ст. 247, ч. 4 ст. 297, ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 328, ч. 2 ст. 329, ч. 2 ст. 364,
ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 3652, ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 371,
ч. 2 ст. 375, ст. 380, ч. 2 ст. 402, ч. 1 ст. 403, ч. 2 ст. 404, ч. 3 ст. 406,
ч. 1 ст. 419, ч. 1 ст. 420, ч. 1 ст. 421, ч. 3 ст. 422, ч. 2 ст. 425, ч. 2 ст. 426,
ч. 3 ст. 4261. Логічно припустити, що названий термін не може мати
однакового значення у всіх перелічених нормах. Скажімо, зміст тяжких наслідків для розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
– ч. 2 ст. 168 КК – не буде таким же, як і для втрати документів, що
містять державну таємницю (ч. 2 ст. 329 КК). Так само для незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 2392 КК) будуть не такими, як у двох випадках,
що наведені вище1. У зв’язку з цим не можемо підтримати висловлену
в літературі пропозицію щодо запровадження до Загальної частини
КК нової спеціальної статті або навіть цілого розділу з назвою «Визначення термінів»2. Вважаємо, що роз’яснення відповідних термінів
Пащенко О. О. Чи може виступати єдність термінології як обов’язкова вимога до всіх кримінально-правових норм? Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ
ім. Е. О. Дідоренка. 2016. № 3. С. 99, 100.
2
Ляпунов Ю. И., Мшвениерадзе П. Я. Основы систематизации норм Особенной части уголовного права. Правоведение. 1985. № 3. С. 28; Навроцький В. О.
Про «термінологічну» главу Кримінального кодексу УРСР. На шляху до правової
держави: тези доп. і повідомл. учасн. Львів. регіон. наук.-практ. конф. (Львів, 7–8
лют. 1991 р.) / редкол.: М. І. Настюк (голова) та ін. Львів: Вид-во Львів. держ. унту. С. 103–110; Лановенко І. П. Деякі актуальні проблеми модернізації кримінального законодавства України. С. 481; Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої
частини Кримінального кодексу України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ,
2000. С. 12; Кузнецова Н. Ф. Главные тенденции развития российского уголовного законодательства. Уголовное право в ХХІ веке. С. 12; Иванова В. В. Адаптационная емкость уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за
насилие и соучастие в преступлении. Реагирование на преступность: концепции,
закон, практика: сб. науч. тр. / редкол.: А. И. Долгова (отв. ред.) и др. М.: Рос.
криминолог. ассоц.; НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 2002.
С. 137; Хавронюк М. І. До питання про словник кримінально-правових термінів у
Кримінальному кодексі України. Часоп. Київ. ун-ту права. 2002. № 3. С. 63; Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: автореф. … . С. 11.
1
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у КК слід робити щодо норм, які містяться в межах певного розділу
або конкретної статті (як це і робиться зараз). Водночас, з нашої точки
зору, кількість таких норм-дефініцій має бути збільшена1. При нагоді
зауважимо, що з усього наведеного переліку кримінально-правових
норм, які мають таку ознаку, як «тяжкі наслідки», легальне визначення останніх міститься лише у Примітках до ст. 2221 та 2321 КК, тобто надається лише у двох випадках. Тим паче на сьогодні доводиться
констатувати відсутність норм-дефініцій, які б визначали зміст відповідного поняття щодо певного розділу Особливої частини КК і навіть
щодо групи норм в межах одного розділу2. Особливо актуальною ця
проблема вбачається щодо розділу ХІХ «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)», де «тяжкі
наслідки» згадуються в 11 статтях. Також вважаємо, що, виходячи з
однорідності певних злочинів, які мають властивість спричинювати
подібні (схожі) наслідки, є сенс надати спільне визначення цього поняття, зокрема, для: 1) ст. 138 КК (незаконна лікувальна діяльність) та
ст. 140 КК (неналежне виконання професійних обов’язків медичним
або фармацевтичним працівником); 2) ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. ст. 147, 149, 151 КК (захоплення заручників, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо
людини, незаконне поміщення в психіатричний заклад); 3) ст. 328 КК
Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм: проблеми міждисциплінарних зв’язків. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 жовт.
2014 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2014. С. 153, 154.
2
Хоча слід зауважити, що Примітка 4 до ст. 364 КК вказує, що «тяжкими
наслідками у статтях 364–367 вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят
і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян». Таке
формулювання свідчить про те, що зміст вказаних наслідків обмежується лише
матеріальною шкодою. У такому разі, з нашої точки зору, законодавцеві слід було
б не використовувати термін «тяжкі наслідки», а прямо в диспозиціях названих
статей у якості наслідку зазначити шкоду в відповідному розмірі. Водночас вважаємо, що ідея норми-дефініції полягала зовсім у іншому: законодавець прагнув
надати визначення тяжких наслідків саме щодо матеріальної шкоди, проте з технічних причин слово «матеріальна» з Примітки 4 випало, внаслідок чого норма
перестала бути соціально обумовленою, оскільки «тяжкі наслідки» тепер, на наш
погляд необґрунтовано, зводяться лише до спричинення матеріальної шкоди.
1
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(розголошення державної таємниці) та ст. 329 КК (втрата документів,
що містять державну таємницю).
При нагоді проаналізуємо також термін «інші тяжкі наслідки»,
який у законодавстві про кримінальну відповідальність зустрічається
ще частіше, ніж термін «тяжкі наслідки», про який ішлося вище.
Логічно припустити, що зворот «інші тяжкі наслідки» передбачає,
що: 1) у відповідній диспозиції вже передбачені певні чітко визначені
наслідки, які з точки зору законодавця є тяжкими, 2) перелік інших наслідків у законі не зазначається, проте усі вони повинні мати здатність
бути порівняними з тими наслідками, які чітко визначені законодавцем, тобто бути тяжкими.
Вивчення КК свідчить, що термін «інші тяжкі наслідки» вживається законодавцем поряд із такими чітко визначеними наслідками:
1) «загибель людей» – ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 1141, ч. 3 ст. 1941, ст. 237,
ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 241, ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 252, ст. 259, ч. 5 ст. 260,
ст. 264, ч. 2 ст. 266, ч. 2 ст. 267, ч. 4 ст. 2671, ч. 2 ст. 269, частини другі статей 271–275, частині треті статей 278–281, ч. 2 ст. 283, ст. 291,
ч. 2 ст. 294, чч. 1, 2 ст. 326, чч. 1, 2 ст. 327, ч. 2 ст. 347, ч. 2 ст. 3471, ч. 2
ст. 352, ч. 2 ст. 378, ч. 2 ст. 411, ч. 2 ст. 412, ч. 2 ст. 429, ч. 2 ст. 446.
Крім того, в деяких нормах «інші тяжкі наслідки» порівнюються
з термінами, що є ідентичними за змістом із поняттям «загибель людей»: у ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 3211, ч. 3 ст. 381 – це «смерть особи», ч. 2
ст. 137 – «смерть неповнолітнього», ч. 2 ст. 139 – «смерть хворого»,
ст. 141 – «смерть пацієнта», ч. 3 ст. 3212 – «смерть потерпілого». Як
убачається, є сенс в уніфікації відповідної термінології, оскільки різними словосполученнями позначається одне і те саме явище.
2) «загибель кількох осіб» – ч. 3 ст. 414;
3) «загибель або масове захворювання населення», «тяжкі технологічні аварії», «екологічні катастрофи» – ч. 1, 2 ст. 253. Вважаємо,
що термінологію в цій статті теж слід уніфікувати з іншими, замінивши слово «населення» на «людей», сформулювавши відповідні
наслідки як «загибель або масове захворювання людей» через причини, наведені вище. Те саме стосується і ч. 1 ст. 276 та ч. 1 ст. 279,
де «небезпека настання інших тяжких наслідків» передбачається разом із «небезпекою для життя людей». З метою уніфікації термінології останній наслідок слід викласти як «створення загрози загибелі
людей»;

4) «загибель людей» та «екологічне забруднення значних територій» – ст. 236;
5) «загибель людей» та «їх масове захворювання» – ч. 2 ст. 239,
ч. 4 ст. 240;
6) загибель людей» та «масова загибель об’єктів рослинного чи
тваринного світу» – ч. 4 ст. 2391;
7) «загибель людей», «їх захворювання», «масова загибель об’єктів рослинного чи тваринного світу» – ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243;
8) «загибель людей» та «масова загибель тварин» – ч. 2 ст. 245;
9) «загибель людей», «майнова шкода у великому розмірі», «значне
забруднення довкілля» – ч. 3 ст. 265, ч. 3 ст. 2651;
10) «загибель людей» та «майнова шкода в особливо великому розмірі» – ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 2701;
11) «загибель людей» та «загибель корабля» – ст. 417.
Як бачимо, КК містить одинадцять варіантів уживання терміну
«інші тяжкі наслідки» поряд із «загибеллю людей». Це означає, що
ступінь суспільної небезпечності відповідних наслідків має бути таким, щоб його можна було співставити зі смертю людини, а стосовно
ч. 3 ст. 414 – навіть зі смертю двох осіб. Звичайно, враховуючи те, що
життя людини визнається в Україні найвищою соціальною цінністю,
ніякої рівнозначності в результаті такого співставлення ми не отримаємо, проте, принаймні характер насталих наслідків має бути таким,
щоб можна було питання про таке порівняння ставити. Безперечно,
відповідними властивостями володіють, зокрема, такі наслідки як:
а) тяжке тілесне ушкодження, спричинене хоча б одній особі; б) середньої тяжкості тілесні ушкодження, заподіяні двом або більше особам,
в) групові нещасні випадки, що супроводжуються заподіянням хоча б
одному з потерпілих середньої тяжкості тілесного ушкодження, а іншим – менш значної шкоди, г) матеріальна (майнова) шкода в особливо великому розмірі; д) руйнування чи пошкодження об’єктів, що мають важливе народногосподарське чи оборонне значення. Звичайно,
цей перелік не є вичерпним. У разі можливості його надати не було
б потреби у використанні терміна «інші тяжкі наслідки», а відповідна шкода була би формально визначена законодавцем. Неможливість
вирішення питання у зазначений спосіб пояснюється не лише можливим різноманіттям наслідків, що можуть настати в результаті вчинення будь-якого з указаних злочинів, а й тим, що залежно від характеру
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цих злочинів, наслідки будуть суттєво різнитися за своєю соціальною
сутністю. Так, годі казати про подібність наслідків, що можуть настати від посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК) та умисного пошкодження або знищення майна
працівника правоохоронного органу, журналіста, службової особи або
громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. ст. 347, 3471,
352 КК). Водночас можна стверджувати про подібність наслідків у
трьох останніх випадках, а тому в наведених кримінально-правових
нормах термін «інші тяжкі наслідки» повинен мати однакове значення і вбачається за доцільне надати його легальне тлумачення шляхом
доповнення першої з названих статей (347) Приміткою, яка містила б
відповідну норму-дефініцію. Різними за характером суспільної небезпеки будуть «інші тяжкі наслідки» у ч. 2 ст. 242 КК (порушення правил охорони вод) та ч. 2 ст. 283 КК (самовільне без нагальної потреби
зупинення поїзда), у ч. 2 ст. 327 КК (заготівля, перероблення або збут
радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції)
та ч. 2 ст. 446 (піратство), у ч. 3 ст. 2391 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ст. 266 (погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали). Перелік
таких пар кримінально-правових норм може бути продовжено.
12) у ч. 3 ст. 399 «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із таким
наслідком, як «тяжкі тілесні ушкодження»;
13) у ч. 2 ст. 155 КК «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із
таким наслідком, як «безплідність»;
14) у ч. 4 ст. 323 КК «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із
таким наслідком, як «істотна шкода здоров’ю потерпілого»;
15) у ч. 3 ст. 204 КК «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із
таким наслідком, як «отруєння»;
16) у ч. 3 ст. 374 КК «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із
«засудженням невинної у вчинені кримінального правопорушення
особи»;
17) у ст. 251 КК «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із таким
наслідком як «поширення епізоотії»;
18) у ч. 2 ст. 258 КК «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із
таким наслідком як «значна майнова шкода».
Таким чином, в КК наявні сім випадків, де «інші тяжкі наслідки»
передбачені разом із іншими формально визначеними наслідками, які
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не характеризуються загибеллю людей. Наведений перелік, як і той,
що було зазначено вище, дає змогу показати різницю в характері суспільної небезпечності наслідків, що можуть бути віднесені до «інших
тяжких». Вочевидь, у цьому аспекті неможна порівнювати характер
наслідків від статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості (ч. 2 ст. 155 КК) та порушення ветеринарних правил (ст. 251
КК). Сам законодавець у першому випадку вживає термін «інші тяжкі
наслідки» поряд з терміном «безпліддя», а в другому – поряд з «поширенням епізоотії». Те саме стосується і наслідків, що можуть настати
від незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 204 КК) та порушення
права на захист (ч. 3 ст. 374 КК). У першій із наведених статей термін «інші тяжкі наслідки» вживається поряд із терміном «отруєння»,
а в другій – поряд із «засудженням невинної у вчинені кримінального
правопорушення особи». Від усіх проаналізованих випадків буде відрізнятися і характер суспільної небезпечності наслідків, що можуть
настати від терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК). У цьому законі про
кримінальну відповідальність «інші тяжкі наслідки» передбачено поряд із значною майновою шкодою.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що різний характер суспільної небезпечності злочинів, що як ознаку власних
складів передбачають термін «інші тяжкі наслідки», зумовлює можливість настання різних суспільно небезпечних наслідків від їх учинення, а тому і зміст названого терміну у відповідних статтях КК не
може бути однаковим.
Водночас, з нашої точки зору, можна вести мову про приблизно
однаковий ступінь суспільної небезпечності наслідків із наведених
переліків, оскільки всі вони характеризуються законодавцем за допомогою прикметника «тяжкі», що є тим стрижнем, який усі такі наслідки об’єднує1.
Слід звернути особливу увагу на те, що у диспозиціях ч. 4 ст. 1102
та ч. 3 ст. 2585 КК термін «інші тяжкі наслідки» вживається поряд з
Пащенко О. О. Проблемні питання єдності термінології КК України (на
прикладі поняття «інші тяжкі наслідки»). Юридична техніка і технологія: теорія
та практика застосування: тези доп. та повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ.
конф. (Львів, 24–25 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. Харків: Право,
2016. С. 152–154.
1
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такими, як «вчинені організованою групою» та «вчинені в особливо великому розмірі». Як бачимо, в цих двох випадках законодавець узагалі
не порівнює «інші тяжкі наслідки» ні з якими іншими, оскільки перша
кваліфікуюча ознака пов’язана із наявністю певної форми співучасті
(організованої групи), а друга – з розміром предмета злочину (особливо великий розмір). Зважаючи на це, у названих кримінально-правових
нормах порушено вимогу єдності термінології. Така сама ситуація має
місце і у ч. 3 ст. 206 КК, де «інші тяжкі наслідки» передбачені разом із
«насильством, небезпечним для життя і здоров’я». Останнє характеризує таку ознаку складу злочину, як спосіб його вчинення. А він (сукупність певних методів і прийомів, за допомогою яких учиняється злочин)
до наслідків призводить не обов’язково. Крім того, звертаємо увагу, що
діяння як ознака об’єктивної сторони, насильством супроводжується
(або поєднується із ним), а наслідки від насильства настають.
Цікава ситуація виникає при розгляді ч. 3 ст. 2062 КК, де «інші
тяжкі наслідки» передбачені разом із «великою шкодою». У Примітці
до названої статті вказано, що «матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян». Виникає цілком слушне запитання: чи
може «велика шкода» бути нематеріальною? Якщо так, то чому законодавець у Примітці не вказав на це? До того ж виходить, що «велика шкода» є поняттям оціночним, бо формалізованою є лише та його
частина, що охоплює випадки, коли шкода є матеріальною. У такому
випадку незрозуміло, навіщо порівнювати «інші тяжкі наслідки» з
оціночним поняттям? Вочевидь «шкода» включає в себе і «наслідки»,
а законодавець вживає ці терміни поруч один із одним. На підставі викладеного вважаємо, що «шкода» тут може бути лише матеріальною,
на що законодавець мав би вказати у диспозиції шляхом використання
звороту «якщо вони заподіяли велику матеріальну шкоду». Тоді цілком логічно, що поняття «інші тяжкі наслідки» віддзеркалює шкоду
нематеріальну. Інакший висновок, з нашої точки зору, слід зробити
стосовно у ч. 3 ст. 355 КК, де «інші тяжкі наслідки» також передбачені
разом із «великою шкодою». Справа в тому, що ця стаття, на відміну
від ст. 2062 КК, не містить примітки, де б давалося хоч якесь тлумачення останнього поняття. Отже, щодо ч. 3 ст. 355 КК немає підстав
стверджувати, що «велика шкода» може бути лише матеріальною.
В такому разі вказівка на «інші тяжкі наслідки» у досліджуваній дис238

позиції виглядає зайвою, оскільки терміном «велика шкода» охоплюються наслідки як матеріального, так і нематеріального характеру1.
Зазначене дозволяє стверджувати, що єдність термінології не є характерною для усіх без винятку кримінально-правових норм. Більш
того, потреби у такій єдності в багатьох випадках навіть не виникає.
Тепер перейдемо до аналізу другої складової розглядуваної обставини соціальної обумовленості кримінально-правових норм – визначеності термінології.
Правознавство в переважній більшості випадків користується поняттями, що складають арсенал інших наук, а також взятими з повсякденного вжитку, за умови, звичайно, якщо вони допомагають
глибше зрозуміти суть впливу права на соціальні явища. Саме цим
пояснюється, що методології, яка застосовується в дослідженні правових проблем, нерідко властивий певний дуалізм основних понять2.
З одного боку, в цій сфері дослідження науковий апарат спирається
на поняття і категорії права, а з другого – під час дослідження таких проблем неминучим є використання вже сформованого апарату
соціології, етики, педагогіки, психології3. Без такого своєрідного дуалізму понять комплексні дослідження в правознавстві неможливі.
Тому і предмет юридичної науки «розширюється», і це «розширення»
є суворим велінням часу, вимогою соціальної практики регламентації
суспільних відносин нормами права. При цьому подібне розширення
предмета юридичної науки аж ніяк не є її недоліком, а є позитивом,
свідоцтвом того, що вона рішуче пориває з вузькоюридичним світоглядом, усе більше набуває високого соціального забарвлення, бере
активну участь у комплексному вирішенні практичних проблем4. Не
Пащенко О. О. Чи може виступати єдність термінології як обов’язкова вимога до всіх кримінально-правових норм? С. 101–105.
2
Елеонский В. А. Проблема ответственности в науке советского уголовного
права. Проблемы уголовной ответственности и наказания в свете решений XXVII
съезда КПСС: сб. науч. тр. / редкол.: Н. А. Огурцов (отв. ред.) и др. Рязань: Изд-во
Рязан. высш. шк. МВД СССР, 1987. С. 39.
3
Личность и уважение к закону: социологический аспект: монография / Боруцка-Арцтова М. и др.; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1979. С. 51, 52.
4
Керимов Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура,
функции: учеб. пособие. М.: Юрид. лит., 1977. С. 59; Елеонский В. А. Проблема
ответственности в науке советского уголовного права. С. 39, 40.
1
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можемо не погодитися з наведеними міркуваннями, адже сама постановка наукової проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм свідчить про необхідність відходу від жорсткого позитивізму, надання юридичним дослідженням соціального статусу, слугує
ілюстрацією зумовленості змісту права потребами суспільства. Водночас викладене, з нашої точки зору, ніяк не означає, що юридична
наука має втручатися в понятійний апарат інших наук і робити там
відповідні корегування. Вона може (і повинна) брати за основу поняття інших наук і адаптувати їх відповідно до своїх потреб, що, власне, і
робиться стосовно певних фундаментальних проблем кримінального
права. Наприклад, філософське вчення щодо причинності покладено
в основу теорії причинного зв’язку. Доктрина кримінального права не
сліпо копіює філософську концепцію, а адаптує її до потреб правозастосовної практики. Так, якщо філософія розглядає зв’язок між причиною і наслідком, то кримінальне право серед усіх наявних причин
цікавить лише така категорія, як «суспільно небезпечне діяння», а з
усіх можливих наслідків – лише ті, що є суспільно небезпечними.
Крім того, в обґрунтування справедливості притягнення особи до
кримінальної відповідальності за вчинений злочин покладена філософська концепція свободи волі, згідно з якою кожен може обирати
варіант власної поведінки. При цьому і філософією, і кримінальним
правом визнається, що навколишні обставини, хоча і чинять вплив
на поведінку людини (певним чином корегують її), проте вибір варіанта залишається за діячем (суб’єктом). І лише в тому випадку, коли
зовнішні обставини виключають будь-які інші варіанти поведінки,
залишаючи один єдиний (непереборна сила, нездоланний фізичний
примус), проявити свою волю особа не може, а тому вона і не притягується до кримінальної відповідальності (її немає чим обґрунтувати,
порушується вимога справедливості). Проте якщо вчення про свободу волі в філософії стосується усіх без винятку варіантів поведінки
людини, то правознавство, зокрема, кримінальне право, цікавлять
лише ті ситуації, де одним із варіантів людської поведінки є вчинення
злочину. Тобто в цьому випадку загальнофілософська концепція використовується кримінальним правом для вирішення своєї конкретної, чітко визначеної потреби, і це зовсім не свідчить, що правники
нав’язують філософам власне окреме (протилежне) вирішення їхньої
загальної проблеми.
240

За допомогою філософії кримінальне право розв’язує й інші (менш
глобальні, ніж ті, про які йшлося вище) «точкові» проблеми. Так, термін «стійкість», що виступає ознакою організованої групи (ч. 3 ст. 28
КК), злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ст. 255 КК), банди (ст. 257 КК)
тощо, тлумачиться шляхом використання філософських категорій
«випадковість», «збіг» та «закономірність». Якщо певна подія трапляється один раз – філософи вважають її випадковою, якщо двічі – є
підстави казати про збіг в об’єктивній дійсності двох фактів, і лише
коли вона повториться тричі – слід робити висновок щодо певної закономірності, тенденції у розвитку подій. Такими є надбання філософії. Кримінальне ж право, використовуючи наведені категорії щодо
вчинення злочинів (або можливості їх учинення), оперує поняттями
одиничного злочину, повторності та стійкості, про яку свідчить вчинення (планування) вже трьох злочинів1. А от чому для такого висновку необхідною є наявність саме трьох злочинів, а не двох чи чотирьох,
– відповідає філософська концепція2.
З. А. Тростюк пропонує давати визначення таким поняттям
Особливої частини КК України: 1) власне кримінально-правовим,
2) спеціалізованим, які використовуються в іншому значенні, 3) загальновживаним, які використовуються в ній у значенні, відмінному
від загальнопоширеного3. На думку А. І. Лукашова, викладення кримінально-правових норм повинно підпорядковуватися певним правилам, одним з яких є те, що формулювання диспозиції статті Особливої
частини закону про кримінальну відповідальність шляхом включення до неї термінів інших галузей права може здійснюватися лише за
умови, що законодавець використовує їх у тому ж значенні, в якому
вони вживаються в некримінально-правовому акті. Якщо ж законодавець вважає за необхідне використати відповідний термін в іншому
Звичайно, існують виключення, коли про стійкість можна судити і за наявності навіть одного злочину або підготовки до нього (див.: Про практику розгляду
судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13.
– п. 9), але зараз мова йде не про це.
2
Пащенко О. О. Загальні питання визначеності термінології у КК України.
Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування. С. 169, 170.
3
Тростюк З. А. Понятійний апарат … . С. 12.
1
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значенні, то він зобов’язаний визначити його в диспозиції цієї статті
або в примітці до неї (чи в примітці до іншої статті КК, у якій він
використовується в тому самому значенні). У такий спосіб правозастосувачеві вказується, що для вирішення питання про притягнення
до кримінальної відповідальності відповідний термін має специфічне
значення1. Усі ці міркування видаються не позбавленими сенсу. Слід
підтримати також Д. О. Балобанову, яка зазначає, що в тому випадку, якщо тлумачення змісту або значення терміна, наявного в нормативно-правовому акті, ймовірно може виявитися складним для його
адресата, то такому терміну доцільно дати легальне визначення, хоча
це й призведе до збільшення тексту. Щодо використання не правових
термінів дослідниця в основному погоджується з позицією А. І. Лукашова2. Заслуговує на увагу загальне застереження, висловлене
П. П. Андрушком: «визначення термінів у законі мають відповідати
тому змісту, який у них вкладають мовознавці, вчені та юристи»3.
Викладене дозволяє стверджувати, що далеко не в усіх випадках
доцільно визначати зміст термінів у КК, а тому визначеність термінології не може виступати обов’язковою умовою соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
З нашої точки зору, визначення змісту терміна має здійснюватися
шляхом послідовного виконання таких операцій: 1) пошук тлумачення у відповідній статті КК (або в іншій, де він вживається у тому ж
значенні); 2) звернення до судової практики; 3) пошук тлумачення у
доктрині кримінального права; 4) використання інших нормативних
актів (не кримінально-правових); 5) звернення до загальної правової
доктрини, що формується наукою теорії держави і права; 6) використання тлумачного словника. Усі ці операції мають виконуватися одна
за одною. Перехід до операції з більшим порядковим номером треба
здійснювати лише за умови, що використання операції з меншим порядковим номером не призвело до того, що тлумачення терміна вдалося відшукати4.
У зв’язку з наведеним не можемо визнати правильним застереження Ю. А. Дорохіної, яка зазначає, що «при всій повазі до док1
2
3
4
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Лукашов А. И. К вопросу о понятии «уголовного закона» … . С. 239.
Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: автореф. … . С. 11.
Андрушко П. П. Законодавча техніка … . С. 26.
Пащенко О. О. Загальні питання визначеності термінології … . С. 171, 172.

трини кримінального права, ситуація, коли через неповноту нормативного регулювання в низці випадків доктринальні положення
виконують таку ж роль, як і кримінально-правова норма, зокрема
при визначенні змісту ознак конкретного складу злочину (курсив мій
– О.П.), і застосуванні самої кримінально-правової норми, не може
бути визнана задовільною»1. Вважаємо за необхідне не погодитися
з цим судженням, як у його загальній частині, так і щодо уточнення
(після слова «зокрема»). Іноді навіть вбачається за необхідне, аби ті
чи інші положення містилися в доктрині, бо їх недоцільно закріплювати у КК чи інших нормативних актах. Взагалі ознаки складу злочину містяться не лише у КК, що буде доведено під час аналізу такої
обставини соціальної обумовленості, як повнота складу злочину.
Крім того, зміст певних ознак може бути загальновідомим, а через
це законодавець не повинен переобтяжувати кримінально-правові
норми зайвими тлумаченнями. У таких випадках варто звертатися
до тлумачного словника2.
Викладене дозволяє зробити висновок, що єдність і визначеність
термінології не може виступати обов’язковою обставиною соціальної
обумовленості кримінально-правових норм. Разом із тим число норм,
у яких визначення термінів не становить труднощів, а також норм,
де терміни вживаються в однаковому значенні, є великою, а розташовані вони у різних розділах КК. Тому названа обставина соціальної
обумовленості належить до родових факультативних. Крім того, слід
зауважити, що ця обставина має значення для з’ясування соціальної
обумовленості кримінально-правових норм усіх видів: охоронних, регулятивних, заохочувальних та норм-дефініцій.
Із визначеністю термінології пов’язана проблема використання в
кримінальному праві оціночних понять. Її дослідженню присвятили свої наукові пошуки такі вчені, як М. О. Бєляєв, Я. М. Брайнін,
М. І. Ковальов, В. М. Кудрявцев, І. П. Лановенко, В. І. Павликівський,
М. І. Панов, К. К. Панько, В. В. Пітецький, Є. А. Фролов, С. Д. Шапченко та інші.
Дорохіна Ю. А. До проблеми криміналізації та декриміналізації злочинів
проти власності. Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України. С. 94.
2
Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм … .
С. 153.
1

243

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

Відзначаючи, що ідеальне вирішення проблеми потребувало би
повної відмови в диспозиціях кримінального закону від оціночних
ознак, Я. М. Брайнін робить висновок щодо неминучості та необхідності їх використання у більшості випадків1. Такої самої позиції притримується і В. М. Кудрявцев2. О. В. Капліна вважає, що формулювання і закріплення оціночних понять повинно мати місце лише в тих
випадках, коли без них не можна обійтися3.
На противагу цьому в літературі висловлюється думка щодо потреби у «рішучому скасуванні» оціночних понять. Саме в цьому,
на думку Л. В. Багрій-Шахматова, полягає комплексний системний
підхід до подальшого вдосконалення кримінального законодавства4.
З точки зору Н. Ф. Кузнєцової, слід здійснювати скорочення кола оціночних ознак складу злочину, перш за все, стосовно характеристики
суспільно небезпечних наслідків5.
В. М. Стратонов констатує, що з одного боку, застосування оціночних понять полегшує завдання, які стоять перед законодавцем, і
дозволяє йому уникнути деяких проблем, що неминуче виникають
при прагненні зайвої формалізації правовідносин, однак з другого –
суб’єкту права доводиться не просто підлаштовувати готове загальне
положення до окремого випадку, а, досліджуючи цей випадок, вирішувати питання про зміст оціночного поняття. При цьому останні, в
силу своєї неоднозначності, приховують небезпеку їх неправильного
застосування6. Є. О. Мірошниченко вважає, що використання оціБрайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. С. 64, 67.
Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений: монография.
М.: Юрид. лит, 1972. С. 138.
3
Капліна О. Оцінні поняття в кримінальному судочинстві. Вісн. Акад. прав.
наук України. 2004. Вип. 2. С. 167.
4
Багрій-Шахматов Л. В. Про вдосконалення законодавства кримінального профілю та практики вдосконалення кримінально-правових заходів в Україні.
Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку: короткі тези допов.
та наук. повідом. респ. наук.-практ. конф. (Харків, 9–11 листоп. 1995 р.) / редкол.:
М. І. Панов (відп. ред.) та ін. Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого,
1995. С. 249.
5
Кузнецова Н. Ф. Главные тенденции развития … . С. 12.
6
Стратонов В. М. Сучасний стан визначення оціночних понять і термінів
у кримінальному процесуальному законодавстві. Юридична техніка: доктриналь1
2
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ночних понять зумовлюється тим, щоб кримінальний закон мав змогу віддзеркалювати все різноманіття явищ у їх динаміці та розвитку.
Правник переконує, що незважаючи на не зовсім чітку визначеність
за змістом, ці поняття надають кримінально-правовому регулюванню якостей повноти, гнучкості та динамічності1. А. В. Хворостянкіна відзначає, що введення в законодавство оціночних понять (тобто
тих, що відрізняються суб’єктивністю та змінністю) є проявом «гнучкості» правових норм. В обігу, наприклад, французької правової науки
для позначення таких понять закріплені вирази «гумові параграфи»,
«поняття із значенням, що змінюються», розпливчасті, невизначені
поняття. Законодавець іноді навмисне вводить такі поняття в тексти,
щоб залишити для судді більшу свободу оцінок2.
З приводу викладеного вважаємо за необхідне навести певні міркування. Вважаємо, що оціночні поняття не є «гнучкими» в аспекті
їхнього обсягу. З нашої точки зору, цей обсяг є стабільним, поняття
має чіткі межі. Однак кількість життєвих ситуацій, у яких виникає
необхідність вирішувати питання про те, чи охоплюється обсягом такого поняття конкретний випадок, що стався на практиці, є дуже великою. Тому перелічувати усі відзначені ситуації не уявляється не лише
можливим, але й доцільним. Якщо йдеться про формально визначені
(«чіткі») поняття, то правозастосовувачеві, який здійснює юридичну
кваліфікацію, необхідно лише відповісти на питання: чи мала місце на
практиці відповідна життєва ситуація, яка прямо зазначена в законі,
чи ні? (наприклад, чи настала смерть потерпілого). Водночас під час
кваліфікації за нормою, що містить оціночне поняття, слід відповісти
на інше питання: чи підпадає практичний випадок під ту множинність
життєвих ситуацій, які утворюють обсяг оціночного поняття? Вочевидь, що процес такого співставлення не впливає на обсяг оціночноні основи та проблеми вдосконалення: тези доп. та повідомл. учасн. наук.-практ.
конф. (Харків, 30 верес.–1 жовт. 2015 р.) / за ред.: В. В. Комарова, І. Д. Шутака.
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. С. 22.
1
Мірошниченко Є. О. Гарантії законності і оціночні поняття в кримінальному праві. Зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Право. 2004.
Вип. 4. С. 120.
2
Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих тестах … . С. 30; Бержель Ж. Л. Общая теория права: монография / пер. с фр. ; под общ. ред.
В. И. Даниленко. М.: Nota Bene, 2000. С. 348, 349.
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го поняття, встановленого законодавцем. На наш погляд, особливість
досліджуваних понять полягає в іншому. Вони є «гнучкими» з точки
зору кількості практичних випадків, які доцільно перевіряти на предмет того, чи підпадають вони під відповідне досліджувані поняття
(охоплюються ним чи ні). Для формально визначених понять наведене вище не є характерним. У наведеному прикладі (смерть потерпілого) порівнювати які-небудь інші наслідки (синці, травми, тілесні
ушкодження) з цим поняттям не потрібно, бо це не є логічним. Водночас, скажімо, таке оціночне поняття, як «злісне ухилення» дозволяє
і, навіть, зобов’язує правозастосувача перевірити кожен випадок ухилення та предмет того, чи є воно злісним. Інакше кажучи, оціночні поняття не містять переліку (принаймні вичерпного переліку) ситуацій,
що охоплюються їх змістом. Таке становище пояснюється дуже великою кількістю відзначених ситуацій. Оціночні поняття охоплюють
коло явищ, перелік яких чітко не визначено, проте всі вони перебувають у межах одного, окресленого законодавцем обсягу. М. І. Панов з
цього приводу зауважує, що нова, раніше невідома ознака (яка мала
місце в новій, раніше невідомій життєвій ситуації), володіючи такими
самими властивостями, що і множинність, яка узагальнена в оціночному понятті, не збільшує обсяг поняття та не змінює його змісту, а
лише уточнює відповідне поняття1. Тому обсяг оціночного поняття є
категорією стабільною.
Як правильно зауважував В. Є. Жеребкін, підстава оцінки конкретного діяння в процесі застосування оціночних понять є такою,
що може бути об’єктивно перевірена, та контрольованою ззовні. Тому
суди вищих ланок, на його переконання, в змозі перевірити, які ознаки покладено в основу оцінки відповідного діяння. З огляду на зазначене суди повинні у власних правозастосовних актах чітко вказувати
ті ознаки, на підставі яких вони включають діяння в клас (множину),
що відображається за допомогою оціночного поняття2. Викладене
свідчить про об’єктивну наявність запобіжників, використання яких
дозволяє уникнути свавілля, порушення режиму законності під час
застосування оціночних понять.
Панов Н. И. Оценочные понятия и их применение в уголовном праве. Проблемы социалистической законности. Харьков. 1981. Вып. 7. С. 101.
2
Жеребкин В. Е. Оценочные понятия права: текст лекции. Харьков: Изд-во
Харьк. юрид. ин-та, 1976. С. 15, 16.
1

246

З нашої точки зору, в кримінальному праві оціночні поняття
доцільно поділяти на два види: 1) ті, які в самому законі не уточнюються шляхом порівняння з іншими, формально визначеними
поняттями (наприклад, «злісне ухилення», «тяжка образа», «особлива зухвалість», «винятковий цинізм»); 2) такі, що вживаються
у диспозиціях кримінально-правових норм поряд з іншими (формально визначеними) поняттями, що дає змогу порівнювати їх з
ними. Так, у частинах других ст. ст. 271–275 КК зазначено: «загибель людей або інші тяжкі наслідки», тобто оціночне поняття
«інші тяжкі наслідки» наведене поряд із формально визначеним
«загибель людей». У таких випадках законодавець орієнтує на те,
що для визначення того, чи підпадає той чи інший наслідок (який
був спричинений на практиці) під «інші тяжкі», слід співставляти
його із загибеллю людей. Зворотна ситуація має місце у ч. 3 ст. 149
КК, де також є вказівка на «тяжкі наслідки». Серед кваліфікуючих
ознак торгівлі людьми у відзначеній нормі наведено: а) вчинення
таких дій щодо малолітнього, б) організованою групою, в) поєднані
з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи
його близьких, г) або з погрозою застосування такого насильства, д)
або якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Незважаючи на значну
кількість термінів, що вживаються законодавцем поряд із поняттям
«тяжкі наслідки», жоден із них не характеризує таку ознаку складу
злочину, як суспільно небезпечні наслідки, а тому й порівнювати
(зіставляти) досліджуваний термін немає з чим. Тому наведене в
названій кримінально-правовій нормі оціночне поняття належить
до першого виділеного нами виду.
Важлива властивість оціночних понять була відзначена О. В. Капліною. Цілком підтримуємо її думку стосовно того, що в процесі
правозастосування немає необхідності з’ясовувати весь обсяг такого
поняття, достатньо зробити висновок про те, чи охоплюється конкретна ситуація його змістом, закріпленим у законі1.
Таким чином, застосування оціночних понять у кримінальному праві в цілому є соціально обумовленим насамперед тому, що
існують запобіжники, використання яких дає можливість уникнути свавілля, порушення режиму законності під час такого застосування. Крім того, варто відзначити, що обсяг оціночного поняття є
1

Капліна О. Оцінні поняття в кримінальному судочинстві. С. 162.
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категорією стабільною, яка встановлюється не правозастосувачем,
а законодавцем1.
3.4. Історичні традиції та зміна
умов життя суспільства
Аналіз історичного досвіду дозволяє пояснити необхідність існування норм, що довели свою ефективність протягом часу, а також обґрунтувати неприпустимість включення до законодавства положень, які іспиту часом не витримали. Разом із тим альтернативу
історії можуть складати реалії сьогодення. Справа у тому, що умови
життя суспільства постійно змінюються, перебувають у русі; відбувається розвиток одних суспільних відносин, відмирання інших, поява нових. Тому на якомусь етапі розвитку норми, необхідність у яких
нібито і була доведена протягом часу, вже перестають відповідати вимогам сучасності. Зважаючи на це, історичні традиції (так само, як і
зміну умов життя суспільства) не можна віднести до універсальних
обставин соціальної обумовленості кримінально-правових норм. З
нашої точки зору, повинна мати місце одна з двох названих обставин,
а тому варто іменувати їх обов’язковими альтернативними. Вважаємо
за необхідне зазначити, що у випадках, коли суспільні відносини у
відповідній сфері не зазнали суттєвих змін – то немає достатніх підстав не включати відповідні норми (що охороняють такі відносини) у
новітнє законодавство, або виключати їх із чинного2. Інакше кажучи,
норма не може з’явитися у кримінальному законодавстві «з нікуди»: її
існування має бути обумовлене історичним досвідом або зміною умов
життя суспільства3. Вважаємо, що наведений висновок є справедлиПащенко О. О. Соціальна зумовленість використання оціночних понять у
кримінальному праві. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 168–170.
2
Пащенко О. О. Історичний досвід як обставина, що впливає на формування
сучасного кримінального законодавства України. Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні проблеми: матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 6 берез. 2014 р.). Івано-Франківськ:
Вид-во Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2014. С. 268, 269.
3
Пащенко О. О. Вплив традицій та новацій на визначення соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність. Кримінальне право: тради1
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вим для кримінально-правових норм усіх видів: охоронних, регулятивних, заохочувальних та норм-дефініцій.
Для того, щоб зрозуміти, якій із двох обов’язкових альтернативних обставин соціальної обумовленості має відповідати досліджувана
кримінально-правова норма, вельми важливим є питання щодо точки
відліку, тобто з яким історичним періодом розвитку законодавства відбуватиметься процес порівняння. Якщо ж із цим чітко не визначитися,
то не виключаються ситуації, в яких досліджувана норма відповідатиме обом вказаним обставинам соціальної обумовленості одночасно. Так, наприклад, норма щодо відповідальності за торгівлю людьми відповідає й історичним традиціям (оскільки на початок ХХ ст. у
світового співтовариства вже склався досвід боротьби з цим явищем) і
змінам умов життя суспільства (тому що саме завдяки цьому вона з’явилася в 1998 р., а в КК 1922 р., КК 1927 р. та в первісній редакції КК
1960 р. такої норми не було). На момент включення до КК 1960 р. ст.
1241 і до того часу, поки цей КК був чинним, вона відповідала змінам
умов життя суспільства, які полягали у значному збільшенні випадків
продажу українських жінок за кордон перш за все для примушування
їх до зайняття проституцією. А вже після прийняття КК 2001 р. можна
вести мову про історичні традиції, бо у вітчизняному законодавстві
про кримінальну відповідальність стала простежуватися наступність
щодо визнання злочинними відповідних дій. Така норма у КК 2001 р.
могла бути відсутньою лише в разі, коли умови життя суспільства знову змінилися, а якщо цього насправді не відбулося, то були б усі підстави вести мову про прогалини в кримінально-правовій охороні. Інший приклад – захоплення заручників. Якщо аналізувати КК 1960 р.,
то його ст. 1231 відповідала змінам умов життя суспільства, а ст. 147
КК 2001 р. – вже історичним традиціям. Те саме стосується ст. 1232
КК 1960 р. та ст. 151 КК 2001 р., в яких ідеться про відповідальність
за незаконне поміщення в психіатричний заклад. У розглядуваних
випадках історичні традиції стали випливати, зокрема, з досвіду КК
1960 р., з якого названі норми не були виключені, а, отже, немає підстав не включати аналогічні положення і до нового КК. Загальне прації та новації: матеріали міжнар. круглого столу, присвяч. 90-літтю з дня народж.
академіка В. В. Сташиса (Полтава, Харків, 9–10 лип. 2015 р.). Полтава, Харків,
2015. С. 89–92. URL: http:// pli.nlu.edu.ua/doc/20150709_materials_of_the_international_round_table.pdf (дата звернення: 30.07.2015).
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вило, з нашої точки зору, виглядає таким чином: якщо змінюються
умови життя суспільства – слід досліджувати відповідність аналізованої кримінально-правової норми цим змінам, а якщо ні – історичним
традиціям.
Цікава ситуація має місце щодо норми, передбаченої ст. 130 КК.
В. Є. Михайлов зазначає, що забезпечення охорони життя та здоров’я людей від небезпечних інфекційних хвороб довгі століття не
було предметом кримінального права, становище змінилося лише з
уведенням в дію таких законодавчих актів Російської Імперії, як Статут про покарання, що призначаються мировими суддями (1864 р.) та
Уложення про покарання кримінальні та виправні (1885 р.). На противагу цьому в радянський період зазначені суспільні відносини нормами кримінального права не захищалися. Ця прогалина, відзначає
дослідник, була частково заповнена в КК УРСР 1960 р. лише у 1987 р.
шляхом його доповнення ст. 1082 «Зараження вірусом імунодефіциту
людини». З часу її введення до КК УРСР 1960 р. та відтворення із
сутнісними доповненнями в ст. 130 КК України 2001 р. «Зараження
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби» система нормативно-правової охорони людини від інфікування набула відносної цілісності1. Як бачимо, якщо брати до уваги
історичні традиції, то досвід ХІХ ст. свідчить про їх наявність. А от
порівняння із законодавством радянської доби (до 1987 р.) призводить
до протилежного висновку. І лише зі змінами умов життя суспільства
(поширенням епідемії ВІЛ-СНІДу) кримінально-правова охорона з’явилася знову. Тому, якщо порівнювати ст. 130 КК із законодавством
другої половини ХІХ ст., або з тим, що діяло з 1987 по 2001 р. – наявними є історичні традиції, а якщо з КК 1922 р., КК 1927 р. та первісною
редакцією КК 1960 р. – відбулася зміна умов життя суспільства.
Звичайно, ситуація, коли одна й та сама кримінально-правова норма відповідає водночас двом альтернативним обставинам соціальної обумовленості виглядає позбавленою сенсу, оскільки ні про яку
альтернативність тут вже вести мову неможливо. Зазначене підтверджує необхідність у тому, що перед аналізом норми на предмет її
відповідності одній із двох альтернативних обставин соціальної обуМихайлов В. Є. Кримінальна відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: соціальна обумовленість та склад злочину: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2011. С. 7.
1
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мовленості слід чітко визначитися з періодом, а точніше з тим законодавством, з яким відбуватиметься порівняння1.
3.4.1. Історичні традиції
Н. М. Оніщенко цілком правильно підмітила, що в правовій системі та правовому розвитку будь-якого суспільства не може бути подоланий соціально-суб’єктивний, суб’єктивно-ціннісний і при цьому
завжди конкретно-історичний підхід2. Г. І. Начкебія звернув увагу на
те, що в аспекті історичної ґенези науки кримінального права, кримінально-правова законотворчість виступає в якості предмета, що її (науку) обґрунтовує3. Тобто виникнення і розвиток науки кримінального
права зумовлюється саме потребою в законотворчості.
Без ретельного вивчення історії права неможливе успішне проведення реформ у сфері права, й особливо у сфері кримінального
права, які здійснюються в сучасній Україні4. Як зазначає дослідниця творчості О. Ф. Кістяківського О. В. Нагорнюк, цей вчений підкреслював, що процес розвитку та видозміни кримінального права
є процесом органічним, тобто таким, що відбувається відповідно до
незмінних законів, притаманних природі людського суспільства, а
тому все в ньому підкоряється загальному, властивому всій природі,
закону поступового розвитку. «Лише історія, – заявляв О. Ф. Кістяківський, – може дати пояснення причин як сучасного стану кримінального права, так і стану його в попередні періоди». Проголошуючи ідею історичної наступності в кримінальному праві, він
зазначав, що «наука є історичний продукт, росту якого поступово
сприяють цілі генерації». Аналіз низки робіт О. Ф. Кістяківського,
наприклад, таких як «Вплив Бекаріа на російське кримінальне право», «Найголовніші моменти розвитку науки кримінального права»,
«Дослідження про смертну кару» та ін. свідчить, що, використоПащенко О. О. Історичні традиції в системі обставин соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Вісн. Асоц. кримінал. права України. 2016.
№ 2 (7). С. 50–53. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/04_
Pashchenko.pdf (дата звернення: 26.12.2016).
2
Вступ до теорії правових систем. С. 151.
3
Начкебия Г. И. Предмет науки уголовного права. С. 65.
4
Мудриєвська Л. М. Проблеми кримінального покарання в науковій спадщині В. Ф. Тарановського. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та
криміналістики. С. 198.
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вуючи історичний метод, він переконливо довів свою ідею про наступність у кримінальному праві й показав його еволюцію на різних
історичних етапах життя суспільства1. За спостереженням Н. О. Гуторової, основоположний принцип дослідження правових проблем
– це єдність логічного й історичного підходів. Як указує правник, це
є цілком природним, оскільки у суспільстві завжди є залишки минулого, основи сучасного і зародки майбутнього. Тому для дослідження необхідним є використання історико-порівняльного методу, який
дає можливість показати генезис проблем кримінальної відповідальності за окремі види злочинів на базі аналізу кримінального законодавства минулих років і практики його застосування, визначити
тенденції розвитку законодавства, простежити його взаємозв’язок із
соціально-економічними умовами життя суспільства і держави, становленням інших галузей права. Це, своєю чергою, робить висновок
науковець, дозволить намітити шляхи удосконалення чинного законодавства про кримінальну відповідальність2.
Як зазначає А. В. Наумов, коріння сучасного кримінального права
наявні в ідеях, висунутих ще у ХVІІІ-ХІХ століттях (у працях Чезаре
Бекаріа, у нормах Кримінального кодексу Франції 1810 р.). До цього
часу людство сформулювало основні кримінально-правові ідеї, і нині
вони вже перевірені сторіччями, але їх правотворча та правозастосовна реалізація пов’язана з певними труднощами3.
Викладені міркування науковців переконують у важливості врахування історичного досвіду підчас побудови кримінально-правових
норм (як нових, так і чинних)4.
Як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових
норм історичний досвід полягає у наявності аналогів досліджуваної
норми в раніше чинному законодавстві про кримінальну відповідальність. Таке вирішення питання дозволить не плутати названу обставину з іншими.
Нагорнюк О. В. Питання Загальної частини … . С. 7.
Гуторова Н. О. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права. Методологічні проблеми правової науки. С. 315, 316.
3
Наумов А. Открытое письмо профессора А. В. Наумова академику В. Н. Кудрявцеву. Уголовное право. 2006. № 4. С. 135.
4
Пащенко О. О. Історичні традиції … . С. 45–49.
1
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3.4.2. Зміна умов життя суспільства
Динамічний розвиток кримінального законодавства відповідно
до вимог сьогодення є однією з найбільш значущих передумов його
ефективності. Не може вважатися ефективним закон, який не відповідає існуючим суспільним вимогам, оскільки він не може забезпечувати адекватної охорони суспільних відносин, які так чи інакше
розвиваються та видозмінюються1. Як відзначає В. Я. Тацій, залишаючись стабільним у своїх принципових положеннях, законодавство
про кримінальну відповідальність має своєчасно й ефективно реагувати на зміни, які відбуваються в політичних, соціально-економічних
умовах життя суспільства і держави, адекватно відповідати на будьякі нові суспільно небезпечні виклики з боку злочинного середовища,
воно має удосконалюватися, оновлюватися, постійно розвиватися, тобто бути динамічним2.
З огляду на різноманіття сфер суспільного життя, викликати зміни
в законодавстві, в тому числі і кримінальному, може багато різних за
змістом чинників. Це може бути, наприклад, перехід суспільства до іншої моделі соціально-економічного розвитку (як це сталося в Україні
на початку 1990-х рр.), зміна політичної ситуації в країні (що викликає постійне уточнення кримінального законодавства щоразу напередодні чергової виборчої кампанії в нашій країні), настання певних
надзвичайних і неординарних подій (з чим пов’язані доповнення в КК
України, які були внесені у зв’язку з анексією Кримського півострова і
початком антитерористичної операції на сході країни – ст. 3321 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та
виїзду з неї», ст. 1102 «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України»,
ст. 1141 «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України
Бабаніна В. В. Принципи стабільності і динамізму як передумови створення кримінального законодавства. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків. С. 197, 198.
2
Тацій В. Я. Стабільність та динамізм кримінального законодавства України
як запорука його якості та ефективності. Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11–12 жовт. 2012 р.)
/ редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2012. С. 8.
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та інших військових формувань»). Перелік обставин, що викликають
зміни в умовах життя суспільства, може бути продовжений і встановлення їх точної кількості навряд чи взагалі необхідно. Тому при
визначенні соціальної обумовленості конкретної кримінально-правової норми (інституту) доцільним уявляється використання загального
формулювання «зміна умов життя суспільства», яке є всеосяжним поняттям1. Вважаємо, що названа обставина може впливати на соціальну обумовленість кримінально-правових норм таким чином: 1) викликати необхідність появи нової кримінально-правової норми; 2) зміну
чи скасування наявної норми (тобто, відповідно, криміналізацію чи
декриміналізацію певного діяння). При цьому, з нашої точки зору,
скасування норми через зміну умов обов’язково супроводжується
втратою відповідним діянням того ступеня суспільної небезпечності,
що притаманний злочинам. Зазначене ілюструє історично мінливий
характер злочину, його залежність від соціальних умов. У цьому полягає взаємозв’язок таких обставин соціальної обумовленості, як зміна
умов життя суспільства та суспільна небезпечність.
Зміна умов життя суспільства може бути пов’язаною, серед іншого, з приєднанням до міжнародних Конвенцій. Логіка тут така: спочатку якісь причини зумовили прийняття відповідного акту (будь-якої
галузі законодавства), це, своєю чергою, зумовило необхідність внесення змін у КК. Але в будь-якому разі спочатку в суспільстві щось
змінилося – країна через якісь причини відчула потребу в укладенні
міжнародного договору (або приєднання до наявної Конвенції), а вже
потім його підписала. Тому зміна умов первісна (завжди передує) підписанню міжнародно-правових зобов’язань (а не навпаки).
В. Ф. Примаченко стверджує, що зміст реформування вітчизняного кримінального законодавства визначається кримінально-правовою
політикою нашої держави, яка, своєю чергою, вибудовується згідно
із загальними закономірностями розвитку суспільних відносин. Загалом, стверджує науковець, можна говорити про тісний взаємозв’язок
цих процесів, які по черзі стимулюють один одного, а конкретніше,
суспільство постійно викликає відповідні зміни кримінального закоПащенко О. О. Щодо значення науково-технічного прогресу для реформування кримінального законодавства України. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон,
12–13 груд. 2014 р.): у 2-х ч. Херсон: Гельветика, 2014. Ч. ІІ. С. 106, 107.
1
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нодавства, яке, змінюючись, зумовлює трансформації у суспільстві1.
З приводу останнього відзначаємо, що друге можливе лише за умови, що зміни законодавства були зумовлені не змінами умов життя
суспільства, а іншими чинниками. Якщо ж закон про кримінальну
відповідальність змінився через зміни в суспільстві, то знову («бумерангом») він суспільство змінювати не може, бо воно вже (перед цим)
змінилося. Водночас перше наведене правником речення не потребує
уточнення, оскільки в ньому цілком правильно називається взаємозалежність зазначених там суспільних процесів.
Крім того, зміна умов життя суспільства може полягати у зміні
динаміки (зростанні або зменшенні кількості) відповідних суспільно
небезпечних явищ. Зменшення числа відповідних злочинів або збільшення кола суспільно небезпечних діянь (які раніше не визнавалися
злочинами) віддзеркалюють саме зміни в суспільному житті, й ніщо
інше. На підставі цього вважаємо, що зазначена динаміка не має розглядатися як окрема обставина соціальної обумовленості, оскільки
вона повністю охоплюється зміною умов життя суспільства (є одним
із багатьох видів таких змін).
Останню з наведених тез проілюструємо таким прикладом.
О. О. Кирбят’єв як підстави криміналізації досліджуваного ним злочину виділяє, зокрема: 1) розвиток суспільних відносин у сфері використання нових видів комп’ютерної техніки; 2) появу нових видів
шкідливих програмних та технічних засобів, які посягають на безпеку
суспільних відносин у сфері використання комп’ютерної техніки, а
також 3) зростання кількості досліджуваних посягань; 4) несприятливий стан і динаміка комп’ютерних правопорушень в країні2. Вочевидь
в останньому випадку маються на увазі всі комп’ютерні злочини, а
не лише досліджувані, оскільки в інакшому разі третя підстава стає
складовою четвертої й самостійного виділення не потребує. Як баПримаченко В. Ф. Диференціація кримінальної відповідальності у контексті морально-етичних засад реформування кримінального законодавства України.
Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України.
С. 29.
2
Кирбят’єв О. О. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Запоріжжя, 2015. С. 6.
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чимо, динаміку характеризують третя і четверта виділені науковцем
підстави. Але водночас вони, так само як і перша та друга підстави,
стосуються зміни умов життя суспільства. Останні, згідно наведеної позиції, полягають у розвитку суспільних відносин в зазначеній
сфері, появі нових видів шкідливих програмних та технічних засобів,
зростанні кількості досліджуваних посягань, а також у несприятливому стані і динаміці комп’ютерних правопорушень у країні. Тому,
як бачимо, динаміка виступає складовою частиною (одним із видів)
зміни умов життя суспільства.
Однією з причин, що породжує зміни умов життя суспільства, є
науково-технічний прогрес (далі – НТП). У літературі вже давно було
відзначено, що під його впливом відбувається бурхливе розширення
й ускладнення системи суспільних відносин, а через це збільшується
кількість відповідних регулятивних правових норм. Тому зростає обсяг роботи із забезпечення таких норм, охорони їх положень від порушень1.
Підвищення рівня науки і техніки було характерним на всіх етапах
існування людства, проте бурхливих та доволі різноманітних форм
цей процес набув у середині ХХ сторіччя. Темпи названого процесу
не зменшуються й тепер, у ХХІ сторіччі, навпаки, вони лише прискорюються, але напрями його розвитку звужуються, стають більш
спеціалізованими. У зв’язку з цим законодавство про кримінальну
відповідальність має забезпечувати охорону врегульованих іншими
галузями суспільних відносин від найбільш небезпечних посягань.
Таке становище зумовлено тим, що поряд із величезною користю,
яку приносить суспільству використання досягнень науки і техніки,
водночас, на жаль, цей процес супроводжується і побічними негативними проявами, мінімізація яких повинна здійснюватися, в тому числі, за допомогою норм кримінального права.
Першим із зазначених негативних проявів НТП є збільшення кількості випадків необережного заподіяння шкоди, що відбуваються внаслідок порушення спеціальних правил. При цьому слід зазначити, що
такі порушення (які в аспекті ознак складів злочинів являють собою
суспільно небезпечні діяння) можуть учинятися як умисно, так і з
необережності, а ось до наслідків може мати місце виключно необеЛапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. С. 113;
Борисов В. И. Основные проблемы охраны … . С. 67.
1
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режність. Інакша ситуація буде свідчити, що порушення спеціальних
правил перетворюється на спосіб умисного заподіяння шкоди життю,
здоров’ю, власності, іншим об’єктам кримінально-правової охорони.
У цьому аспекті слід виділити такі сфери суспільного життя, які під
впливом НТП зазнали істотних змін: виробництво, транспорт, охорона
навколишнього середовища. Порушення правил безпеки в цих сферах
може призвести до наслідків, що характеризується винятковою небезпекою. Для прикладу слід звернути увагу на наслідки численних
щорічних аварій на транспорті і наслідки Чорнобильської катастрофи1.
Науковці виділяють дві тенденції розвитку права в умовах науково-технічної революції: перша пов’язана з певним розширенням сфери правового регулювання й посиленням юридичної відповідальності,
друга – з поступовим згортанням правової регламентації та заміною
юридичної відповідальності заходами суспільно-морального характеру2. Слід зазначити, що в Кримінальному кодексі України 2001 р.
порівняно з раніше чинним законодавством простежується тенденція
збільшення кількості норм, що забезпечують дотримання спеціальних
правил. Такий стан пояснюється перш за все розвитком НТП. Так, наприклад, якщо КК 1960 р. передбачав відповідальність за порушення
лише двох видів робіт з підвищеною небезпекою (гірничих і будівельних – ст. ст. 218, 219), то тепер, у зв’язку зі збільшенням кількості таких робіт в наш час – час високо техногенного суспільства – з’явилася
окрема норма (ст. 272), яка комплексно охороняє безпеку виробництва
при проведенні підвищено небезпечних робіт3. Крім того, чинний КК
містить новелу – ст. 274 «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки», яка з’явилася в зв’язку з розвитком атомної промисловості та розширенням сфери використання радіоактивних матеріалів.
Водночас, в КК, на жаль, відсутня спеціальна норма, яка передбачала б відповідальність за порушення правил хімічної або біологічної
безпеки. Потреба в такій нормі пояснюється тим, що відповідні виробництва є виключно небезпечними (разом з вибухо- і радіаційно неПащенко А. Влияние научно-технического прогресса на социальную обусловленность норм уголовного права. Legea si viata. 2015. № 2/3. С. 78, 79.
2
Совершенствование мер борьбы с преступностью … . С. 102.
3
Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: монографія.
Харків: Юрайт, 2012. С. 246.
1
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безпечними, безпека яких охороняється в КК за допомогою ст. ст. 273,
274). Кваліфікація відповідних порушень за ст. 272 КК не відображає
всього ступеня їх суспільної небезпеки. Пропозиція щодо доповнення КК відповідною нормою вже висловлювалася в літературі, більш
того, така норма була присутня і в проекті чинного КК, але під час
підготовки його до третього читання, вона була виключена1.
Другим побічним негативним наслідком НТП є поява нових злочинів, вчинення яких до його розвитку було об’єктивно неможливим.
Під впливом цього з’явилися кримінально-правові норми, що передбачають відповідальність за порушення авторського права і суміжних
прав (ст. 176 КК), порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин,
раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 КК). Окремо слід відзначити
бурхливий розвиток комп’ютерних технологій. У зв’язку з цим в новому КК з’явився спеціальний розділ «Злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж», в якому містилися норми, що передбачають кримінальну відповідальність за відповідні посягання. Однак уже в 2003 р. кількість
таких норм було збільшено, а наявні зазнали істотних змін, що зумовило також зміну назви відповідного розділу. Тепер він називається
«Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж, а також мереж електрозв’язку». Як слушно зауважує М. В. Карчевський, комп’ютеризація та інформатизація стали атрибутами сучасного соціуму. Поява і
вдосконалення комп’ютерної техніки пов’язані перш за все з необхідністю роботи з великими обсягами інформації та обмеженістю фізичних здібностей людини щодо її сприйняття, зберігання, обробки.
Вдосконалення комп’ютерних технологій характеризується значним
зростанням кількісних і якісних показників. Паралельно з розвитком
комп’ютерної техніки розширюється сфера її застосування2. Це, без
сумніву, має позитивне значення для розвитку суспільних відносин
Борисов В. І., Пащенко О. О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття
та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: монографія. Харків: Видавець Вапнярчук Н.М., 2006. С. 26.
2
Карчевский Н. В. Уголовно-правовые аспекты влияния на общественные
отношения развития компьютерных технологий. Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ
МВС України. 1999. Спец. вип. Ч. 3. С. 112, 113.
1
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в сфері інформатизації1. Однак динамічний розвиток техніко-технологічного інструментарію, загальна комп’ютеризація та інформатизація є не тільки передумовою вдосконалення системи правовідносин,
а й джерелом загроз для їх регулювання2. Європейські правоохоронці
зазначають, що сьогодні є підстави говорити про формування «тіньової цифрової економіки». Предметом незаконної торгівлі в цій сфері
виступають дані про кредитні картки, банківські реквізити, реквізити
в електронних платіжних системах, а також фактичні адреси, телефони, імена та прізвища. Обсяг чорного ринку даних про банківські рахунки і кредитні картки може становити більше 184 мільйонів фунтів.
При цьому відзначається зростання організованості учасників ринку,
включення в процес злочинних співтовариств3. У цьому аспекті ми
маємо справу з умисними злочинами, вчинення яких за допомогою
комп’ютерів істотно полегшується, або з тими діяннями, яких в «докомп’ютерну» епоху взагалі не могло бути. Комп’ютерну техніку та
її програмне забезпечення фахівці визнають прямим або непрямим
винуватцем безлічі масштабних інцидентів у військовій, економічній
та інших сферах: загибель американського космічного корабля «Челленджер» в 1986 р., аварії на атомній електростанції на острові Три
Майл Айленд (США), повінь 1983 року в цій країні (в комп’ютер були
введені невірні дані про погоду, в результаті чого він подав помилковий сигнал шлюзів, що перекриває річку Колорадо), в 1979 році через
помилку комп’ютера літак з пасажирами на борту врізався в гору в
Антарктиді, в результаті чого загинули 257 людей та ін.4 Таким чиКарчевський М. В. Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки:
навч. посіб. Київ: Атіка, 2010. С. 11.
2
Чеховська М. М. Правовий захист автоматизованої системи документообігу
суду та єдиного реєстру досудового розслідування. Наука кримінального права в
системі міждисциплінарних зв’язків. С. 354.
3
Карчевський М. В. Напрямки вдосконалення системи кримінально-правових засобів забезпечення обмеженого доступу до інформації. 10 років чинності
Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф. (Харків, 13–14 жовт. 2011 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.)
та ін. Х.: Право, 2011. С. 375, 376.
4
Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. Компьютерные преступления и компьютерная безопасность: монография. М.: Юрид. лит., 1991. С. 6, 59, 60.
1

259

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

ном, комп’ютеризація (тобто зміна умов життя суспільства) зумовила
також вчинення багатьох необережних злочинів, у яких також полягає
вплив НТП на кримінальне право1.
Третім негативним наслідком НТП, що має відношення до визначення соціальної обумовленості норм кримінального права, є використання його досягнень при здійсненні раніше вже відомих злочинів.
Так, у зв’язку з цим в ч. 3 ст. 190 КК передбачена відповідальність за
вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням
електронно-обчислювальної техніки. Досягнення НТП можуть використовуватися також при підробці документів, здійсненні службових,
господарських злочинів, і навіть підчас посягань на основи національної безпеки України.
На противагу цьому, відзначаємо один із позитивних моментів
НТП, на який майже не звертається уваги в літературі, і який має
значення для вирішення питання про соціальну обумовленість
кримінально-правових норм. Йдеться про використання його досягнень у правотворчості. Розвиток інформаційних технологій дозволив
не тільки прискорити процес узагальнення й обробки інформації, яка
має враховуватися при підготовці нормативно-правових актів, а й розробляти їх оптимальні моделі. Крім того, підвищення рівня розвитку
науки і техніки робить можливим вдосконалення криміналістичних
методик розслідування злочинів і доведення ознак їх складів. Зараз,
на жаль, є суспільно небезпечні діяння, які не визнаються злочинами за відсутності можливості їх процесуального доказування, а деякі
норми КК з тих же причин залишаються «мертвими»2. Докладніше це
питання було досліджено в підрозділі «Наявність можливості боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів».
Вважаємо за необхідне виділити такі сфери життя суспільства, в
яких НТП зумовив появу нових (раніше відсутніх) кримінально-правових норм: медицина, господарська діяльність, охорона навколишнього природного середовища, виробництво, транспорт, використання
Пащенко О. О. Позитивні та негативні наслідки розвитку науково-технічного прогресу та їх значення для соціальної обумовленості норм кримінального
права. Теорія і практика сучасної юриспруденції: матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. (Київ, 19–20 груд. 2014 р.): у 2-х ч. Київ: Центр прав. наук. досл., 2014.
Ч. ІІ. С. 78, 79.
2
Пащенко А. Влияние научно-технического прогресса … . С. 80.
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комп’ютерів і комп’ютерних мереж, здійснення правосуддя. Як приклад наведемо такі норми КК: ст. 142 (незаконне проведення дослідів
над людиною), ст. 143 (порушення встановленого законом порядку
трансплантації органів або тканин людини), ст. 2031 (незаконний обіг
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва), ст. 216 (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних
чи підроблених контрольних марок), ст. 2321 (незаконне використання інсайдерської інформації), ст. 236 (порушення правил екологічної
безпеки), ст. 237 (невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення), ст. 274 (порушення правил ядерної або радіаційної безпеки), ст. 281 (порушення правил повітряних польотів), ст. 282
(порушення правил використання повітряного простору), усі статті,
що містяться в розділі XVI Особливої частини «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку», ст. 3761 (незаконне
втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду).
Слід відзначити, що досліджувані обставини соціальної обумовленості мають значення і для санкцій кримінально-правових норм. Так,
наприклад, відмова від карально-репресивної кримінально-правової
моделі радянських часів зумовила зміну розташування покарань як
у ст. 51 КК «Система покарань», так і послідовності їх викладення
в санкціях статей Особливої частини КК. Зокрема, санкція ст. 102
КК 1960 р. передбачала, що умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження карається «позбавленням волі на строк до чотирьох років
або виправними роботами на строк до двох років». Водночас, санкція
ч. 1 ст. 122 КК 2001 р., що встановлює відповідальність за вчинення
такого самого злочину, має вже такий вигляд: «карається виправними
роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років». Як бачимо, в останній санкції з’явився новий (раніше не відомий) вид покарання – обмеження волі, що саме по собі вже є свідченням урахування
при її побудові змін умов життя суспільства. Але головне – змінився
порядок розташування раніше вже відомих видів покарань (виправних робіт і позбавлення волі). У сучасних умовах суд орієнтований
на призначення більш м’якого виду покарання, що знаходиться тепер
у відповідній санкції на першому місці (перед більш суворим) і лише
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впевнившись.у неможливості його призначення (для досягнення мети
покарання) має переходити до аналізу доцільності призначення більш
суворого.
Зміна умов життя суспільства (разом із історичними традиціями)
належить до обов’язкових альтернативних обставин соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність. Це означає, що
кожна кримінально-правова норма повинна: 1) або мати історичне
підгрунття (пройти «перевірку часом»); 2) або відповідати змінам,
що відбулися в житті суспільства і викликали її появу у вітчизняному
законодавстві. Такий висновок, з нашої точки зору, є справедливим
для кримінально-правових норм усіх видів: охоронних, регулятивних,
заохочувальних та норм-дефініцій. Зазначене дозволяє стверджувати,
що, по-перше, законодавчі новели, які не віддзеркалюють зміни умов
життя суспільства не є соціально обумовленими. По-друге, якщо умови життя суспільства (в певній сфері його функціонування) не змінилися, то не повинні змінюватися і кримінально-правові норми, що
регулюють відповідні суспільні відносини, або убезпечують їх від
злочинних посягань.
Висновки до розділу 3
1. Про суспільну корисність кримінально-правових норм можна судити, навіть, з назви того виду, до якого вона належить. Так, суспільна
корисність охоронних норм кримінального права полягає в тому, що
вони охороняють відповідні суспільні відносини від небезпечних посягань; регулятивних – у тому, що вони впорядковують кримінально-правові відносини, встановлюють належну поведінку для їх учасників
(суб’єктів); норм-дефініцій – у тому, що вони визначають зміст певних
кримінально-правових понять; заохочувальних – у тому, що вони стимулюють особу до певної поведінки, корисної для суспільства.
Поняття «суспільна небезпечність діяння» (або «ступінь суспільної небезпечності діяння») може характеризувати соціальну обумовленість кримінально-правових норм лише одного виду (охоронних).
Не логічно навіть намагатися шукати якусь небезпечність у регулятивних, заохочувальних нормах і нормах-дефініціях. Тобто категорія «суспільна небезпечність» стосовно кримінально-правових норм не має
універсального характеру. На противагу цьому, категорія «суспільна
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корисність» такою здатністю володіє, і саме тому є сенс саме її використовувати при визначенні соціальної обумовленості кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність). Таким
чином, коли йдеться про соціальну обумовленість кримінально-правових норм усіх видів, слід вести мову про їх суспільну корисність, а
коли про криміналізацію – про суспільну небезпечність відповідних
діянь чи ступінь такої небезпечності.
Не можемо погодитися з позицією правників, які під час вирішення проблеми соціальної обумовленості виокремлюють таку групу
факторів як «соціальні». Вважаємо, що названі фактори розкривають
значущість для суспільства певного виду діяльності (виробництва,
транспорту, освіти, видобування корисних копалин, зайняттям певними промислами тощо), а тому характеризують важливість відповідних суспільних відносин, переконують у необхідності виділення їх
в якості об’єкта кримінально-правової охорони. Інакше кажучи вони
ілюструють (розкривають) характер суспільної небезпеки посягань на
них. Таким чином «соціальні фактори» не мають самостійного значення, а є складовою частиною такої обставини соціальної обумовленості як суспільна небезпечність. Крім того, всі обставини соціальної
обумовленості (або фактори, про які пишуть окремі вчені) є «соціальними», тому вона, власне, і називається «соціальна обумовленість».
Через це виділяти в рамках соціальної обумовленості «соціальні фактори» є нелогічним, бо частка поняття іменується так само як і ціле.
Кримінально-правова норма може бути визнана суспільно корисною лише за тієї умови, що в її санкції міститься покарання, яке є
адекватним небезпечності того діяння, відповідальність за яке передбачена в диспозиції. Вочевидь залежність тут така: чим більшим
ступенем суспільної небезпечності характеризується діяння, що зазначене в диспозиції, тим суворішою має бути санкція. Тому можливі
дві ситуації, за яких порушується розглядувана обставина соціальної
обумовленості: 1) за діяння, що мають високий ступінь суспільної
небезпечності встановлюються м’якіші ніж слід види та (або) розміри покарання, хоча положення Загальної частини КК дозволяють це
зробити належним чином; 2) за діяння, що мають невисокий ступінь
суспільної небезпечності, встановлюються суворіші за потрібні види
та (або) розміри покарання, хоча положення Загальної частини КК,
знов таки, дозволяли передбачити їх у належному обсязі. В першому
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випадку суд ніяким чином не може вплинути на ситуацію і змушений
призначати покарання у межах, що встановлено в санкції, хоча навіть
найсуворіший із передбачених там видів у максимальному розмірі не
відображає повною мірою всього ступеня суспільної небезпечності
вчиненого діяння. В другому – змушений шукати підстави для призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69
КК). Тому кримінально-правова норма відповідає такій обставині
соціальної обумовленості як суспільна корисність, у тому разі, коли
її санкція надає суду можливість призначити винній особі необхідне
і достатнє покарання без залучення пільгових інститутів Загальної
частини. В цьому аспекті, встановлення певних видів і розмірів покарання в санкції статті Особливої частини КК, є обмеженням можливостей суду щодо призначення тих видів і розмірів покарань, що
містить Загальна частина КК. Таке обмеження, в цілому, слід визнати
доцільним (оскільки його відсутність узагалі може призвести до суддівського свавілля), проте не в усіх випадках воно є обгрунтованим.
Зокрема, це стосується тих санкцій, де нижня межа більш суворого
виду покарання є більшою ніж у менш суворого.
2. Під системно-правовою несуперечливістю слід розуміти
узгодженість відповідної норми із системою права (як внутрішньо-національного, так і міжнародного). Поняття «системно-правова несуперечливість» є ширшим за поняття «нормативні фактори»
та «кримінально-політична адекватність», а тому саме його слід використовувати для характеристики соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Порівняльно-правові фактори (положення
кримінального законодавства зарубіжних держав) не мають ніякого
значення для визначення соціальної обумовленості наявних (існуючих)
кримінально-правових норм. Зарубіжний досвід може бути враховано
під час створення нових норм, при цьому, він має другорядне значення
(порівняно з суспільною небезпечністю, міжнародно-правовим фактором тощо), слугує лише додатковим аргументом (підтвердженням
необхідності) щодо введення норми, яку зумовлюють, в першу чергу, інші суспільні процеси (зміна умов життя суспільства, збільшення
кількості відповідних діянь та ін.).
Поміщення законодавцем кримінально-правової норми не в той
розділ Кримінального кодексу, де вона мала би бути, свідчить про порушення системно-правової несуперечливості.

Системно-правова несуперечливість включає в себе необхідність
побудови норми на тих самих засадах, що і подібні норми. В тому
випадку, коли норма побудована на інших засадах, для констатації її
системно-правової несуперечливості слід оговорювати, чому так зроблено.
Найбільш яскравим прикладом порушення цієї обставини соціальної обумовленості є використання у кримінально-правових нормах
поняття «неоподатковуваний мінімум доходів громадян», яке вже замінено в регуляторному законодавстві на поняття «соціальна пільга»
та «прожитковий мінімум на одну особу». При цьому, названа вада
стосується не лише диспозицій (де встановлюється розмір майнової
шкоди), а і санкцій (в яких закріплене покарання у виді штрафу).
3. Мовний вираз правової норми повинен відповідати трьом основним вимогам – бути точним, лаконічним, зрозумілим. Саме ці якості
мови закону дозволяють ідентифікувати сенс і букву закону, текст якого повинен бути викладений стисло, літературною мовою, фразами
нескладної конструкції – без зайвого перевантаження підрядними реченнями і займенниками, прислівниковими і дієприслівниковими зворотами. Для втілення законодавчої думки необхідно утворити фразу з
таким розташуванням слів, яка повністю, у всіх відмінках, відповідала б тому, що хотів сказати законодавець.
Коли розглядаються підстави криміналізації діянь, то, логічно, що
вимоги законодавчої техніки не можуть розглядатися в цьому значенні. Водночас, коли йдеться не про діяння, а про кримінально-правові
норми, то ось тут правила їх побудови вже не можуть бути посунуті на
другий план. Тому чіткість і ясність мови виступає у якості «повноцінної» обставини соціальної обумовленості кримінально-правових
норм.
Вивчення чинного КК України свідчить про наявність порушень
досліджуваної обставини соціальної обумовленості, зокрема, і під
час побудови санкцій кримінально-правових норм. Так, у санкціях
ч. 4 ст. 1971, ст. 2181, ч. 1 ст. 2671, ч. 1 ст. 3693 КК мінімальний строк
покарання у виді обмеження та позбавлення волі (один рік) збігається з мінімальним строком, встановленим для цих видів покарання у
Загальній частині (ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 63 КК). За таких умов вказівка
в цих санкція на нижню межу покарання виглядає зайвою і порушує
вимогу чіткості мови закону. Така сама ситуація має місце і у санкціях
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чч. 1, 3 ст. 158, чч. 2–4 ст. 160, ч. 1 ст. 3212, ч. 1 ст. 3761 КК, де передбачено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох
років. Відповідний мінімальний розмір повторює той, що міститься у
Загальній частині для цього виду покарання (ч. 1 ст. 55 КК).
4. Єдність термінології не є характерною для усіх без винятку кримінально-правових норм. Більш того, потреби у такій єдності в багатьох випадках навіть не виникає. Тому немає необхідності в запровадженні до Загальної частини КК нової спеціальної статті (розділу)
з назвою «Визначення термінів». Роз’яснення відповідних термінів у
КК слід робити щодо норм, які містяться в межах певного розділу або
конкретної статті (як це і робиться зараз). Кількість таких норм-дефініцій повинна бути збільшена.
Юридична наука може (і повинна) брати за основу поняття інших
наук і адаптувати їх відповідно до своїх потреб, що власне і робиться стосовно певних фундаментальних проблем кримінального права
(наприклад, при виробленні правил встановлення причинного зв’язку, обґрунтуванні справедливості притягнення особи до кримінальної
відповідальності, тлумаченні терміну «стійкість»).
Встановлено, що визначеність термінології не може виступати
обов’язковою умовою соціальної обумовленості кримінально-правових норм, оскільки далеко не в усіх випадках доцільно визначати
зміст термінів у КК.
Визначення змісту терміна повинно здійснюватися шляхом послідовного виконання таких операції: 1) пошук тлумачення у відповідній
статті КК (або в іншій, де він вживається у тому самому значенні);
2) звернення до судової практики; 3) пошук тлумачення у доктрині
кримінального права; 4) використання інших нормативних актів (не
кримінально-правових); 5) звернення до загальної правової доктрини,
що формується наукою теорії держави і права; 6) використання тлумачного словника. Усі ці операції мають виконуватися одна за одною.
Перехід до операції з більшим порядковим номером треба здійснювати лише за умови, що використання операції з меншим порядковим
номером не призвело до того, що тлумачення терміна вдалося відшукати.
З викладеного випливає, що єдність і визначеність термінології не
може виступати обов’язковою обставиною соціальної обумовленості

кримінально-правових норм. Разом з тим, число норм, у яких визначення термінів не становить труднощів, а також норм, де терміни вживаються в однаковому значенні, є великою, а розташовані вони у різних розділах КК. Тому названа обставина соціальної обумовленості
належить до родових факультативних. Крім того, слід зауважити, що
ця обставина має значення для з’ясування соціальної обумовленості
кримінально-правових норм усіх видів: охоронних, регулятивних, заохочувальних та норм-дефініцій.
Застосування оціночних понять в кримінальному праві в цілому є
соціально обумовленим, перш за все тому, що існують запобіжники,
використання яких дозволяє уникнути свавілля, порушення режиму
законності під час такого застосування. Крім того, слід відзначити, що
обсяг оціночного поняття є категорією стабільною, яка встановлюється не правозастосувачем, а законодавцем.
5. Аналіз історичного досвіду дозволяє пояснити необхідність існування норм, що довели свою ефективність протягом часу, а також
обґрунтувати неприпустимість включення у законодавство положень,
які іспиту часом не витримали. Водночас альтернативу історії можуть
складати реалії сьогодення. Справа у тому, що умови життя суспільства постійно змінюються, перебувають у русі; відбувається розвиток
одних суспільних відносин, відмирання інших, поява нових. Тому на
якомусь етапі розвитку норми, необхідність у яких нібито і була доведена протягом часу, вже перестають відповідати вимогам сучасності.
Зважаючи на це, історичні традиції (так само, як і зміну умов життя
суспільства) не можна віднести до універсальних обставин соціальної
обумовленості кримінально-правових норм. З нашої точки зору, повинна мати місце одна з двох названих обставин, а тому варто іменувати їх обов’язковими альтернативними. Це означає, що кожна кримінально-правова норма повинна: 1) або мати історичне підгрунття
(пройти «перевірку часом»); 2) або відповідати змінам, що відбулися
в житті суспільства і викликали її появу у вітчизняному законодавстві.
У випадках, коли суспільні відносини у відповідній сфері не зазнали
суттєвих змін – то немає достатніх підстав не включати відповідні
норми у новітнє законодавство, або виключати їх із чинного. І, навпаки, законодавчі новели, які не віддзеркалюють зміни умов життя
суспільства не є соціально обумовленими. Інакше кажучи, норма не
може з’явитися у кримінальному законодавстві «з нікуди»: її існуван-
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ня має бути обумовлене історичним досвідом або зміною умов життя
суспільства. Такий висновок є справедливим для кримінально-правових норм усіх видів: охоронних, регулятивних, заохочувальних та
норм-дефініцій.
Для того, щоб зрозуміти, якій із двох обов’язкових альтернативних обставин соціальної обумовленості має відповідати досліджувана
кримінально-правова норма, вельми важливим є питання щодо точки
відліку, тобто з яким історичним періодом розвитку законодавства відбуватиметься процес порівняння. Якщо ж із цим чітко не визначитися,
то не виключаються ситуації, в яких досліджувана норма відповідатиме обом вказаним обставинам соціальної обумовленості одночасно, а
це вже є позбавленим сенсу, оскільки ні про яку альтернативність тут
вести мову неможна.
Історичний досвід як обставину соціальної обумовленості кримінально-правових норм слід розуміти як наявність аналогів досліджуваної норми у раніше чинному законодавстві про кримінальну відповідальність. Таке вирішення питання дозволить не плутати названу
обставину з іншими.
Зміна умов життя суспільства може впливати на соціальну обумовленість кримінально-правових норм таким чином: 1) викликати
необхідність появи нової кримінально-правової норми; 2) зміну чи
скасування наявної норми. При цьому, з нашої точки зору, скасування охоронної кримінально-правової норми на підставі зміни умов
обов’язково супроводжується втратою відповідним діянням того ступеня суспільної небезпечності, що притаманний злочинам. Зазначене
ілюструє історично мінливий характер злочину, його залежність від
соціальних умов. У цьому полягає взаємозв’язок таких обставин соціальної обумовленості як зміна умов життя суспільства та суспільна
небезпечність.
З огляду на різноманіття сфер суспільного життя, викликати зміни
в законодавстві, в тому числі і кримінальному, може багато різних за
змістом чинників. Це може бути, наприклад, перехід суспільства до
іншої моделі соціально-економічного розвитку, зміна політичної ситуації в країні, настання певних надзвичайних і неординарних подій.
Перелік обставин, що викликають зміни в умовах життя суспільства
може бути продовжений і встановлення їх точної кількості навряд
чи взагалі необхідно. Тому при визначенні соціальної обумовленості
268

Розділ 3. Загальні обставини соціальної обумовленості
кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність)

конкретної кримінально-правової норми (інституту) доцільним убачається використання загального формулювання «зміна умов життя
суспільства», яке є всеосяжним поняттям.
Зміна умов життя суспільства може полягати у зміні динаміки
(зростанні або зменшенні кількості) відповідних суспільно-небезпечних явищ. Зменшення числа відповідних злочинів або збільшення кола суспільно небезпечних діянь (які не визнавалися злочинами)
віддзеркалюють саме зміни в суспільному житті, й ніщо інше. На підставі цього вважаємо, що зазначена динаміка не повинна розглядатися
в якості окремої обставини соціальної обумовленості, оскільки вона
повністю охоплюється зміною умов життя суспільства (є одним із багатьох видів таких змін).
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РОЗДІЛ 4
ОБСТАВИНИ СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ
ОХОРОННИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ
НОРМ (ЗАКОНІВ ПРО КРИМІНАЛЬНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ)
4.1. Наявність можливості боротьби з діянням
за допомогою кримінально-правових засобів
Ця обставина утворюється двома парними категоріями: можливістю боротьби за допомогою кримінально-правових засобів і неможливістю боротьби за допомогою інших, що випливає з терміносполучення «наявність можливості». При цьому ефективність інших (не
кримінально-правових) засобів свідчить про відсутність можливості
боротьби з відповідним діянням за допомогою кримінально-правових
(засобів), а тому в назві підрозділу безпосередньо віддзеркалюється
лише одна із двох названих парних категорій.
4.1.1. Можливість боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів
Взаємозв’язок матеріального й процесуального права виявляється,
зокрема, при визначенні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Оскільки «процес є засобом реалізації матеріально-правових відносин, структура предмета доказування значною
мірою визначається матеріальним законом»1. Обставини, що характеризують об’єктивну та суб’єктивну сторону кримінального правопорушення, посідають основне місце в обсязі предмета доказування, закріпленого в ст. 91 КПК, оскільки закон перш за все зобов’язує
встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб
та інші обставини вчинення злочину) та винуватість обвинуваченого в учиненні кримінального правопорушення (форму вини, мотив

Даев В. Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса: монография. Л.: Издво ЛГУ, 1982. С. 99.
1
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і мету)1. А тому логічним є висновок, що наведені вище обставини доцільно викладати у законі про кримінальну відповідальність у такий
спосіб, аби їх можна було б довести.
М. І. Панов та Л. М. Герасіна зауважують, що при розробленні
стратегії і тактики боротьби зі злочинністю слід виходити з об’єктивних закономірностей та фактичного стану справи, тобто з реальних
можливостей (курсив мій – О. П.), які забезпечують досягнення максимально можливого результату2. С. Г. Келіна вказує: якщо незастосування норми на практиці пов’язане з тим, що практичні органи не
можуть розкрити чи довести вчинення відповідних діянь, то це виступає підставою для їх декриміналізації3. На думку Ю. А. Дорохіної,
яка поділяє позицію В. М. Кудрявцева та В. Є. Емінова, проблемами
криміналізації та декриміналізації діянь має займатися не лише наука
кримінального права, тому що оцінювати реальні можливості правоохоронної системи в переслідуванні тих або інших правопорушників
мають процесуалісти та криміналісти4.
Найповніше ця обставина соціальної обумовленості була розкрита
Г. А. Злобіним. Згідно з уживаною ним термінологією – це «принцип
процесуальної здійсненності переслідування», який означає, що будьяка ознака складу злочину повинна бути сформульована таким чином,
аби факт його існування в більшості випадків міг бути виявлений і доведений: а) із достатнім ступенем достовірності, б) за допомогою процесуально допустимих дій, в) без збитку (шкоди) для моралі та соціально позитивних зв’язків людей. Ця вимога, зауважує правознавець,
поширюється як на об’єктивні елементи діяння (злочину), так і на всі
істотні моменти суб’єктивної сторони злочину, доведення якої станоКапліна О. В. Кримінальні процесуальні проблеми кримінального права.
Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності. С. 29, 30.
2
Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття. Право України. 2001. № 8. С. 39.
3
Келина С. Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний.
С. 14–17.
4
Дорохіна Ю. А. До проблеми криміналізації та декриміналізації злочинів
проти власності. Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України. С. 92; Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Криминология и проблемы
криминализации. Журнал рос. права. 2004. № 12. С. 46–50.
1
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вить найбільші складнощі і найчастіше супроводжується помилками1.
Запропоновану науковцем термінологію («принцип процесуальної
здійсненності переслідування») підтримує А. В. Горностай, яка відмічає, що до прийняття рішення про криміналізацію діяння необхідно
чітко з’ясувати законність та достатність засобів доказування вчинення певного злочину та оцінити потенційну можливість розкриття суспільно небезпечних діянь, що криміналізуються2.
Характеризуючи виділений принцип криміналізації, Г. А. Злобін
підкреслює, що можливість виявлення й доведення в значній кількості випадків визначається такою властивістю правопорушення, як
залишення ним матеріальних слідів, що мають здатність зберігатися,
а також відбиватися у свідомості осіб, не зацікавлених у прихованні
злочину: це так званий «технічний» аспект проблеми (можливості доказування), але, на думку науковця, є ще й морально-правовий аспект
цього питання, тобто допустимість встановлення сутнісних ознак
конкретного виду діянь в аспекті законності необхідних засобів і моральності їх застосування. Внутрішня єдність права і моралі, з огляду
дослідника, безумовно, виключає допустимість будь-яких правових
норм, що за змістом є протилежними принципам і нормам моралі, а
правова реакція суспільства і держави на злочин має бути принаймні
не аморальною в будь-якому з її елементів. Відзначені положення, як
переконує правник, належать до всіх стадій і форм поводження зі злочинцем – від розкриття злочину й до виконання покарання3.
До обов’язкових вимог щодо діяння, яке криміналізується, в контексті досліджуваного принципу, на думку Г. А. Злобіна, належать
такі: а) ні за яких умов не має криміналізовуватися діяння, розкриття
й доведення якого неможливе без провокування продовження винною
особою злочинних дій; б) за загальним правилом доведення діяння,
яке криміналізується, має здійснюватися без звинувачувальних показань членів сім’ї та інших близьких винного4; в) неможна криміналіОснования уголовно-правового запрета … . С. 232.
Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин: монографія. Харків: Юрайт, 2013. С. 19.
3
Основания уголовно-правового запрета … . С. 233, 234.
4
Зараз ця вимога закріплена в ч. 1 ст. 63 Конституції України, згідно з якою
особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо
себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Цьому
1
2
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зувати діяння, єдиним достовірним доказом учинення якого можуть
бути лише показання спільників або тих осіб, в інтересах яких вчинювався злочин1.
Тому до прийняття кінцевого (остаточного) рішення щодо встановлення кримінально-правової заборони, за висновком Г. А. Злобіна,
мають бути всебічно розглянуті питання про те, якими саме засобами
доводитемиться відповідний злочин; наскільки ці засоби законні та
моральні і чи вдасться розкрити принаймні значну частину таких діянь після того як виникне припущення (підозра) щодо їх вчинення2.
Вимоги стосовно того, що «діяння, яке криміналізується, має бути
з достовірністю доказовим» та «доказування подібних діянь має досягатися «без шкоди для недоторканності приватного життя і відносин
довіри між близькими особами», були висловлені ще американським
юристом К. Кенні3. Проте Є. В. Лащук із цього приводу зауважує, що
зазначені положення «не можна вважати підставою криміналізації в
сучасному розумінні, оскільки вони стосуються скоріше принципів
доказування»4. Близькою до цього є позиція В. Д. Філімонова, яку
поділяють С. Ф. Денисов і П. П. Сердюк. Науковці переконують, що
зазначені обставини не характеризують небезпечність для суспільних
відносин, і вони не можуть розглядатися як підстави норм права кримінального5. На противагу цьому й зараз багато хто з дослідників визнає відповідні положення підставою криміналізації. Вважаємо, що
при створенні кримінально-правових норм мають братися до уваги не
лише обставини, що визначають «небезпечність для суспільних відносин». Адже не варто «відмахуватися» від них. Із нашої точки зору,
розглядуваний принцип є одним із відзначених у літературі аспектів
конституційному припису кореспондує норма, закріплена у ч. 2 ст. 396 КК, що
встановлює імунітет для певних осіб щодо відповідальності за приховування злочину.
1
Основания уголовно-правового запрета … . С. 234.
2
Там само. С. 235.
3
Кенни К. Основы уголовного права: монография / пер. с англ. В. И. Каминской; под ред. и со вступ. ст. Б. С. Никифорова. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1949.
С. 27–29.
4
Лащук Є. В. Порушення права власності … . С. 123.
5
Филимонов В. Д. Криминологические основы уголовного права. С. 21; Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Соціальна зумовленість … . С. 194.
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зворотного впливу кримінально-процесуального права на матеріальне
кримінальне право1. А оскільки немає підстав очікувати, що наявність
такого впливу згодом зникне або суттєво зменшиться, його все ж таки
слід ураховувати під час визначення соціальної обумовленості закону
про кримінальну відповідальність та при криміналізації нових суспільно небезпечних діянь2.
Цікавою є позиція Ю. В. Голіка, який вважає, що на розвитку кримінального права позначиться та обставина, що практично не буде нерозкритих злочинів. Це, на його думку, буде пов’язане не стільки з успіхами
оперативно-розшукової та слідчої діяльності, скільки з тотальним контролем за поведінкою кожної конкретної людини3. У зв’язку із цим необхідно зауважити, що, звичайно, можна прогнозувати збільшення кількості розкритих злочинів внаслідок підвищення контролю за поведінкою
людини (наприклад, через установлення відеокамер у людних місцях,
банкоматах тощо). Проте навряд чи можна стверджувати про досягнення ним (контролем) тієї міри тотальності, що створить ситуацію, за якої
«практично не буде нерозкритих злочинів». Крім того, збільшення відповідної «тотальності» неминуче призведе до опору з боку громадянського
суспільства, адже входитиме у конфлікт з інтересами забезпечення особистої (приватної) таємниці щодо перебування певної особи в певному
місці, листування та інших видів спілкування (у тому числі й з використанням Інтернету). Нажаль, таку ситуацію не можна уявити в сучасній
Росії саме через слабкість громадянського суспільства і ставлення переважної більшості її населення до тотального контролю за своїм життям
як до чогось необхідного і саме собою зрозумілого.
Г. І. Дутка оперує поняттям «межі діяльності законодавця», зміст
якого охоплює, по-перше, які суспільні відносини можуть піддаватися
впливу з боку законодавця, по-друге, якими є принципові можливості,
а, відповідно, межі впливу законодавства на ці суспільні відносини.
У першому випадку, з точки зору правника, необхідно окреслити той
Даев В. Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. С. 35.
Пащенко О. О. Можливість боротьби з суспільно-небезпечним діянням як
обставина соціальної обумовленості кримінально-правової норми. Вісн. Асоц.
кримінал. права України. 2015. № 2 (5). С. 56. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/04_Пащенко.pdf. (дата звернення: 22.01.2016).
3
Голик Ю. В. Перспективы развития уголовного права. Уголовное право в
ХХІ веке. С. 126.
1
2
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«соціальний простір», який може бути предметом законодавчого регулювання, в іншому – визначити можливість законодавця в його упорядкуванні1. Другий із відзначених аспектів кореспондує саме розглядувальній обставині соціальної обумовленості. Водночас звертаємо
увагу, що наведені судження характеризують питання більш високого
порядку, адже науковець веде мову не про якість кримінально-правових норм, а законотворення взагалі.
Г. В. Єпур стверджує, що, визначаючи сферу криміналізації діянь,
треба враховувати можливості кримінально-правового методу боротьби з відповідними небезпечними діяннями. Не викликає, на його думку, сумніву й необхідність обов’язкового дотримання існуючої процесуальної форми, яка забезпечує законність виявлення, закріплення та
доведення предмета доказування, оскільки найкращі побажання законодавця залишаться лише на папері, якщо довести будь-яку з ознак
складу злочину буде неможливо2. Вважаємо за необхідне підтримати
наведені судження. Із криміналізацією, як підкреслює науковець, тісно пов’язаний рівень криміналістичних методик і рекомендацій щодо
розслідування та судового розгляду злочинів. Сучасний стан цієї
справи свідчить про необхідність їх суттєвого вдосконалення. На погляд ученого, істотні зрушення в цьому напрямку повинні відігравати
сучасні криміналістичні комп’ютерні технології3.
Із нашої точки зору, питання впливу рівня криміналістичних методик і рекомендацій щодо розслідування злочинів на наявність (відсутність) аналізованої обставини соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність потребує окремої уваги. У цьому, зокрема,
проявляється зв’язок кримінального права із криміналістикою. Думка
щодо необхідності існування (для констатації соціальної обумовленості кримінально-правової норми) названих методик та рекомендацій є
загальновизнаною. Проте, на наш погляд, вона є справедливою лише
щодо наявних кримінально-правових норм. Коли йдеться про створення нових норм, то на етапах їх проектування і прийняття відповідних
криміналістичних методик може ще і не бути, адже вони створюються для застосування вже чинних норм, а не «про всяк випадок», «заДутка Г. І. Проблеми законотворчості на сучасному етапі. Держава і право.
Київ. 2001. Вип. 10. С. 15.
2
Єпур Г. В. Соціальна обумовленість … . С. 21.
3
Там само.
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здалегідь». Тому логічно, що спочатку виникає кримінально-правова
норма, і тільки після цього у криміналістів постає завдання розробити
відповідні методики та рекомендації, але аж ніяк не навпаки. Вважаємо,
законодавець не повинен утримуватися від уведення норми через відсутність методики. Більше того, криміналізація нових діянь зумовить
необхідність створення методик щодо їх виявлення та рекомендацій із
приводу доведення ознак складів відповідних злочинів. А такі ознаки
цілком природно містяться саме у кримінально-правових нормах. На
наш погляд, після прийняття нової норми фахівці у галузі криміналістики мають негайно розпочати процес розроблення відповідних методик та завершити його в якнайкоротший строк (звичайно, без поспіху,
щоб якість методики не постраждала). Якщо протягом 2-3 років такої
методики з об’єктивних причин створити не вдається, то криміналісти
повинні дати відповідний висновок щодо неможливості її створення на
сучасному етапі розвитку науки і техніки. Лише після цього (а не заздалегідь, на момент розроблення норми) можна стверджувати про її невідповідність такій обставині соціальної обумовленості, як «наявність
ресурсів для здійснення кримінального переслідування». У свою чергу,
протягом часу (з розвитком рівня науки і техніки) такі криміналістичні методики можуть бути створені, а тому можна буде повернутися до
криміналізації відповідного діяння, а норма, що передбачатиме відповідальність за його вчинення, стане вже соціально обумовленою1.
Переходячи до аналізу врахування досліджуваної обставини соціальної обумовленості під час створення конкретних законів про кримінальну відповідальність, відмітимо, що багато правників дійшли
висновку про неповну відповідність досліджуваних ними норм цій
обставині або взагалі констатували її порушення. Загальне зауваження із цього приводу зробив Л. Д. Гаухман. Він зазначив, що видається
необхідним уточнити і спростити низку складів злочинів, щоб норми, які їх закріплюють, було можливо застосувати на практиці, зокрема, шляхом включення до складів злочинів тільки тих ознак, які
піддаються встановленню і доведенню відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства2.

І. О. Кочерова, аналізуючи можливість впливу на діяння, передбачені ст. 3692 КК України, кримінально-правовими заходами, зазначає, що вона є досить суттєвою, оскільки до криміналізації цих діянь
винна особа «або взагалі уникала кримінальної відповідальності, або
ж її дії були кваліфікованими»1. Наведене судження викликає два зауваження. По-перше, незрозуміло, яким чином можливість впливу
пов’язана з тим, що до встановлення заборони певні особи уникали
кримінальної відповідальності. Це вочевидь стосується такої обставини соціальної обумовленості, як безпрогальність та ненадмірність
заборони. По-друге, незрозуміло, що означає зворот «або ж її дії були
кваліфікованими»? Може йдеться про кваліфікацію за іншими статтями КК, які встановлюють менш сувору відповідальність (ніж уведена
норма) і не відображають ступеня суспільної небезпечності вчиненого? Цікаво, які статті маються на увазі? На жаль, свою позицію науковець не пояснює.
В. М. Куц, С. В. Гізімчук та В. О. Єгорова стосовно незаконного
проведення дослідів над людиною вирізняють кілька аспектів щодо
процесуальної можливості здійснення переслідування2. Одним із
них є той факт, що розслідування медичних злочинів становить певні труднощі при використанні у процесі дослідження події злочину,
аналізі й оцінці зібраної інформації понятійного апарата медичного
і (або) фармацевтичного характеру. «Юристам і медикам, – відзначають дослідники, – важко порозумітися, оскільки вони міркують різними категоріями і дещо специфічно оцінюють проблеми належного функціонування суспільних відносин у сфері охорони здоров’я»3.
Не применшуючи значення відміченого аспекту для забезпечення
ефективного застосування відповідного закону про кримінальну
відповідальність, звертаємо увагу на те, що він стосується не можливості боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових
засобів (за термінологією авторів монографії – процесуальної здійсненності переслідування), а іншої обставини соціальної обумовле-

Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм … .
С. 151, 152; Пащенко О. О. Можливість боротьби … . С. 59, 60.
2
Гаухман Л. Д. Проблемы УК РФ: бланкетность, декларативность, казуистичность. Уголовное право в ХХІ веке. С. 59.

Куц В. М., Гізімчук С. В., Єгорова В. О. Кримінальна відповідальність за
незаконне проведення дослідів над людиною: монографія. Харків: Юрайт, 2012.
С. 61–64.
3
Там само. С. 61, 62.

1

276

1

Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом … .

С. 43.
2

277

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

ності – єдності й визначеності термінології. Тобто справа тут не в
незабезпеченні правоохоронних органів фахівцями, які досконально
орієнтуються у медичних і фармацевтичних питаннях (цього досягти неможливо, але це і непотрібно), а в узгодженні термінології.
При цьому слід спиратися на понятійний апарат не кримінального,
а інших галузей права (медичного, фармацевтичного), оскільки питання проведення дослідів над людиною регулюється саме ними, а
кримінальне право лише забезпечує охорону відповідного порядку
від найбільш небезпечних посягань, тобто відіграє в цьому аспекті субсидіарну роль. У той самий час інші міркування правників
щодо процесуальної здійсненності переслідування заслуговують на
підтримку. Так, вони зазначають, що матеріальним доказом учинення відповідних злочинів є шкода, яка завдається життю і здоров’ю
потерпілого. Однак для виявлення цих негативних наслідків і відокремлення їх від інших хворобливих процесів, не пов’язаних із
дослідом, проводиться відповідна (судово-медична, судово-психіатрична та ін.) експертиза, висновки якої і дають правоохоронним органам докази вчинення злочину. При цьому, як зауважують науковці,
з огляду на те, що експертизу проводять медичні працівники, які підкоряються корпоративній етиці, мовити про об’єктивний неупереджений характер висновків експерта в окремих випадках неможливо.
Це, на їх переконання, є однією з найбільш серйозних перепон на
шляху процесуального розгляду справи. Іншими перепонами є такі:
відсутність свідчень зацікавлених осіб, свідків; відсутність документальних підтверджень як факту проведення досліду, так і факту звернення конкретної особи до медичної чи наукової установи
(знищення або підробка записів в амбулаторних картках та історіях
хвороб); зневіра потерпілого у можливості притягнення винних до
відповідальності і небажання подальшої співпраці з правоохоронними органами. За наявністю таких перешкод розслідування справи,
навіть якщо воно розпочалося, дуже скоро заходить у глухий кут.
На підставі цього правники роблять висновок про неможливість на
сьогоднішній день реальної процесуальної здійсненності переслідування за незаконні досліди над людиною, проте це, на їхню думку, не
свідчить про недолугість самої кримінально-правової норми, оскільки її виключення з КК призведе до ще більших проблем і негативно
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позначиться на стані захищеності прав і свобод людини1. Наші міркування з приводу викладеного є такими. По-перше, всі відзначені
науковцями перепони дійсно стосуються можливості процесуального здійснення переслідування, але вони не є абсолютними і зустрічаються не лише при розслідуванні аналізованих злочинів, а й в інших
випадках. Так, наприклад, при вчиненні на вулиці хуліганських дій
свідки й потерпілі часто-густо також не надають відповідних свідчень, намагаючись вирішити конфлікт «по-сусідськи», без залучення представників правоохоронних органів. Знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації може супроводжувати різні
форми викрадення майна (ст. ст. 190, 191 КК), службові злочини,
злочини, пов’язані з порушенням певних правил безпеки, а зневіра
потерпілого у можливості притягнення винних до відповідальності
й небажання подальшої співпраці з правоохоронними органами, на
жаль, є одним із проявів правового нігілізму, який панує в суспільстві та що викликаний не в останню чергу слабкою роботою зазначених органів. Проте таке ставлення соціуму є характерним не лише
щодо протидії незаконному проведенню дослідів над людиною, а
й щодо переважної більшості інших суспільно небезпечних діянь.
По-друге, після констатації відсутності досліджуваної обставини соціальної обумовленості висновком має стати не декриміналізація передбаченого нею діяння, а вдосконалення конструкції самої норми,
викладення ознак складу злочину у такий спосіб, щоб їх можна було
б достовірно встановити і довести. Тому слід розрізняти соціальну
обумовленість криміналізації певного діяння (наявність суспільної
потреби в протидії йому засобами кримінального права) і соціальну
обумовленість самої кримінально-правової норми. Остання визначається більшою кількістю обставин порівняно з першим відзначеним явищем. Звідси випливає, що криміналізація незаконного
проведення дослідів над людиною є соціально обумовленою, проте
норма, що передбачає відповідальність за вказані діяння, такою не
є (через відсутність, на думку авторів монографії, можливості процесуальної здійсненності переслідування). Проте, як було показано
вище, наведені правниками обставини не зумовлюють неможливість
Куц В. М., Гізімчук С. В., Єгорова В. О. Кримінальна відповідальність за
незаконне проведення дослідів над людиною: монографія. Харків: Юрайт, 2012.
С. 63, 64, 73.
1

279

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

установлення і доведення відповідних злочинів, а тому робити висновок про «неможливість на сьогоднішній день реальної процесуальної здійсненності переслідування за незаконні досліди над людиною» все ж таки не слід1.
Є. В. Фесенко стосовно предмета свого дослідження відзначив, що
існування кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за незаконні дії з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами без мети збуту (ст. 309 КК України), зумовлено
труднощами доведення мети збуту, а ст. 309 КК України дає можливості
не залишати такі діяння безкарними. При цьому, зауважує правник,
труднощі обвинувачення неможна визнати критерієм криміналізації
діяння2. Визнаючи позитивними міркування науковця щодо труднощів доведення мети збуту, вважаємо за необхідне не погодитися з його
останньою позицією. Аргументи щодо цього було наведено вище під
час аналізу позицій В. Д. Філімонова, С. Ф. Денисова і П. П. Сердюка.
С. М. Мохончук виділяє таку обставину соціальної обумовленості,
як «наявність матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони», яку разом із можливими побічними наслідками
кримінально-правової заборони він відносить до соціально-економічних підстав криміналізації3. Прихильником подібного поділу є також
Є. О. Бунін4. Характеризуючи виділену обставину, С. М. Мохончук
зауважує, що вона включає в себе оцінку й урахування витрат на розслідування і судовий розгляд справ, а також на виконання покарання.
Також, на його думку, необхідно брати до уваги кількісний і якісний
аналіз штатів правоохоронних органів, пропускну здатність місць позбавлення волі, оскільки через скрутне економічне становище країни
коштів на утримання засуджених не вистачає5.
Вважаємо таку позицію недостатньо послідовною, адже соціально-економічні підстави – це ті прояви суспільно корисної діяльності
Пащенко О. О. Можливість боротьби … . С. 63, 64.
Фесенко Є. В. Кримінально-правові засоби протидії злочинам проти здоров’я населення. Вісн. кримінолог. асоц. України. 2012. № 2. С. 137.
3
Мохончук С. М. Соціальна обумовленість … . С. 123.
4
Бунін Є. О. Втручання в діяльність судових органів за Кримінальним кодексом України: аналіз складу злочину та питання кваліфікації: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 8, 14.
5
Мохончук С. М. Соціальна обумовленість … . С. 123.
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людини, в яких (при здійсненні яких) можливі суспільно небезпечні наслідки (отримання користі під час якої (діяльності) пов’язано
з ймовірністю заподіяння шкоди). До таких сфер (видів) діяльності
належать, наприклад, транспорт, використання ядерної енергії, медицина тощо. А ось втрати для економіки внаслідок криміналізації (про
що, власне, і пишуть різні автори, у тому числі й відзначені) – це складова іншого принципу – «співвідношення позитивних і негативних
наслідків заборони». Обставина, що аналізується тут, – можливість
боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів – це,
власне, можливість виявлення, розслідування і доказування відповідних діянь, а не «ціна» здійснення такої можливості. Таким чином,
«ціна» – складова частина «співвідношення позитивних і негативних
наслідків заборони», а в досліджуваному принципі йдеться лише про
те, чи взагалі можна чи ні це зробити на сучасному рівні розвитку
науки і техніки1.
Г. А. Злобін як приклад порушення досліджуваної обставини соціальної обумовленості (за його термінологією – принципу криміналізації) наводить ст. 115 КК РРФСР, що передбачала відповідальність як за
умисне, так і за необережне зараження венеричними захворюваннями
та постановлення особи в небезпеку такого зараження2. Зауважуємо
з цього приводу, що чинний КК України (ст. ст. 130, 133) передбачає відповідальність за необережне зараження зазначеними хворобами лише якщо необережність є злочинною самовпевненістю (наявність злочинної недбалості виключає відповідальність), а у випадку
поставлення в небезпеку, кримінально караними визнаються лише
такі діяння, що вчиняються з прямим умислом3. Далі Г. А. Злобін відзначає, що, визнаючи такі суспільно небезпечні діяння злочинними,
закон зобов’язує державні органи до вторгнення у глибоко інтимну
сферу людських стосунків, ставить перед ними майже нездійсненне
завдання щодо доведення вини, та й самої події злочину, прирікаючи
тим самим закон на бездію, на неефективність (не кажучи вже про
нікчемний загальнопревентивний ефект подібної норми). Закінчує
Пащенко О. О. Можливість боротьби … . С. 58, 59.
Основания уголовно-правового запрета … . С. 234.
3
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг.
ред. В. Я. Тація та їн. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2. С. 79, 82; Михайлов В. Є. Кримінальна відповідальність … . С. 172, 173.
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міркування щодо наведеного прикладу (закону) правознавець тим,
що, криміналізуючи відповідні дії, закон мимоволі стимулює розвиток незаконних, підпільних методів врачування1. Викладені судження
викликають заперечення, оскільки, по-перше, вторгнення в інтимну
сферу відбувається і під час криміналізації багатьох інших суспільно
небезпечних діянь, перш за все проти статевої свободи і статевої недоторканості, проте на підставі цього ніхто не наполягає на декриміналізації зґвалтування, примушування до вступу в статевий зв’язок тощо.
Крім того, аналізований злочин поміщено законодавцем у розділ ІІ
Особливої частини КК «Злочини проти життя та здоров’я», що свідчить про пріоритетність охорони такого об’єкта, як здоров’я (на який
передусім посягають діяння, передбачені ст. 130 КК) порівняно зі статевою свободою і статевою недоторканністю. А тому розглядувана
сфера інтимного життя людини видається більш значущою щодо тієї,
яка захищається нормами розділу ІV. По-друге, до кола потенційних
потерпілих від розглядуваного злочину можуть потрапити й інші особи (заразитися від потерпілого, якого безпосередньо заразив суб’єкт),
і форма вини відносно першого зараження в аналізованому аспекті
принципового значення не має. По-третє, стосовно завдання щодо
доведення вини і самої події злочину, зауважуємо, що особа, яка заразилася відповідною хворобою, навряд чи буде приховувати цей факт
від лікарів та представників правоохоронних органів. У цій частині
позицію правника можна пояснити тим, що пануюча за радянських
часів (коли писалася досліджувана монографія) суспільна мораль у
сфері статевих відносин, принаймні на офіційному рівні, визнавала
їх «нормальність» лише у шлюбі, і тоді у коло підозрюваних потрапляв насамперед чоловік (дружина) потерпілого. Це безумовно стримувало заражених від звернення до правоохоронних органів. Нині, із
повною «лібералізацією» суспільного життя у сфері статевих відносин, коли у відповідні стосунки вступають малознайомі, або навіть
зовсім незнайомі особи, мотивів для такого стримування вже немає
(випадки зараження, на жаль, наявні на практиці2), а тому доводити
подію злочину видається можливим. По-четверте, теза щодо нікчемного загальнопревентивного ефекту досліджуваної норми викликає
відверте здивування. По-п’яте, аж ніяк не простежується зв’язок між
1
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відповідальністю за зараження і розвитком підпільних методів врачування. Наша думка зумовлена тим, що в офіційні (легальні) лікувальні
заклади звертаються перш за все потерпілі (а не винні особи), ті, хто
заразився від інших, а вони далеко не у всіх випадках зацікавлені «покривати» винних. Крім того, в сучасних умовах можливим є звернення не лише до державних (комунальних) лікувальних закладів, а й до
приватних клінік. Також слід відзначити, що певне позитивне значення для захисту інтимної сфери пацієнтів подібної групи, що впливатиме на прийняття ними рішення щодо звернення до лікувально закладу
(державного, комунального чи приватного, а не до підпільних врачевателів), має норма, що передбачає відповідальність за розголошення
відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби (ст. 132 КК). Навіть якщо уявити відсутність зазначеної норми, інтереси відновлення власного здоров’я є куди більш значущими,
ніж факт можливого поширення відомостей про наявну хворобу.
Тому, на відміну від Г. А. Злобіна, вважаємо цілком обґрунтованим
встановлення кримінальної відповідальності не лише за умисне, а й
за необережне зараження венеричними захворюваннями. Криміналізація таких діянь цілком відповідає виділеному науковцем принципу
процесуальної здійсненності переслідування.
В. А. Мисливий, аналізуючи злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, вказує, що найкращі побажання
законодавця так і залишаться такими, якщо доведення ознак складу
злочину виявиться неможливим. Саме цей фактор, як відзначає правник, не враховувався при встановленні кримінальної відповідальності за делікти створення небезпеки у сфері дорожнього руху (ч. 1
ст. 215 КК 1960 р.)1. У чинному законодавстві (ст. 286 КК 2001 р.)
таке діяння декриміналізоване, проте, з нашої точки зору, це зроблене не через неможливість процесуального доведення зазначеного наслідку, а з інших причин, основною з яких є гуманізація кримінальної
відповідальності (а ще те, що кількість такого роду правопорушень і
ступінь їх суспільної небезпечності не є значним). Що ж стосується
інших видів транспорту (крім автомобільного), то відповідальність
Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації
транспорту: монографія. Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС України, 2004.
С. 104.
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за створення під час їх експлуатації небезпеки для життя людей чи
настання інших тяжких наслідків збережено (ст. 276 КК) насамперед
через більш суттєвий характер можливої шкоди порівняно з автомобільним транспортом. Тому питання про декриміналізацію на підставі
відсутності процесуальної можливості здійснення кримінального переслідування в цьому випадку не постає. А якщо тут шкоду у вигляді
створення небезпеки довести видається можливим, то немає підстав
вважати інакше, коли йдеться про порушення правил на транспорті
автомобільному1.
Питанню загрози спричинення шкоди як злочинного наслідку приділяють увагу й інші правники. Так, В. І. Борисов і С. В. Гізімчук
пропонують криміналізувати порушення правил, норм і стандартів,
що забезпечують безпеку дорожнього руху, що створило реальну небезпеку спричинення шкоди життю та здоров’ю людини, власності2.
При цьому науковці не застерігають щодо труднощів при встановленні такого наслідку. Більше того, вони пропонують визначення небезпечної ситуації, яка, з їхньої точки зору, характеризується: 1) раптовим виникненням, 2) тяжким характером небезпеки, що загрожує
оточуючим чи водію, 3) надзвичайно високим ступенем ймовірності
переростання в реальні наслідки, 4) швидкоплинністю, що породжує
величезний дефіцит часу на обмірковування і прийняття рішення.
Правники зауважують, що неможливість визначення збитку (шкоди)
для безпеки не є перешкодою для вироблення кількісних показників
її рівня щодо стану дорожніх умов руху. Із посиланням на фахівців у
галузі дорожнього руху дослідники визначають небезпеку виникнення дорожньо-транспортної пригоди (заподіяння шкоди життю і здоров’ю людей власності) за формулою: Кб = V/Vвхід, де Кб – коефіцієнт
безпеки, V – швидкість, що забезпечується небезпечною дільницею,
Vвхід – швидкість, що може бути розвинута на попередній ділянці проїжджої частини3. Таким чином, правники не лише пропонують кри-

міналізувати нове діяння, наслідком якого є створення загрози заподіяння шкоди, а й наводять реальний механізм установлення такого
наслідку. Викладене свідчить про наявність процесуальної можливості кримінального переслідування за створення небезпеки (на противагу позиції В. А. Мисливого).
Слід звернути увагу на те, що наслідок у виді загрози спричинення шкоди існує не лише у нормах розділу ХІ Особливої частини КК («Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту»).
Так, В. І. Борисов, у пізнішій роботі, написаній у співавторстві з
Г. С. Крайником, навпаки, пропонує декриміналізувати спричинення
злочинного наслідку у виді загрози заподіяння шкоди за порушення
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою,
проте обґрунтовує це передусім не відсутністю досліджуваної обставини соціальної обумовленості, а законодавчими тенденціями щодо
декриміналізації, власними узагальненнями слідчої та судової практики, досвідом деяких зарубіжних країн1. Водночас науковці відзначають, що аналізований наслідок мав місце у 27 % випадках застосування ч. 1 ст. 272 КК; при цьому у 23,1 % випадків цей закон було
застосовано лише у зв’язку з його настанням2. Така ситуація (відносно
великий відсоток застосування норми), з нашої точки зору, свідчить
про наявність процесуальної можливості встановлення відповідного
наслідку.
А. А. Музика та С. Р. Багіров пропонують нову норму, що передбачатиме відповідальність за створення умов для заподіяння тяжких
тілесних ушкоджень або смерті потерпілого в результаті порушення
правил охорони праці або безпеки ведення робіт3. Не вдаючись до аналізу необхідності доповнення КК названою нормою, відзначимо, що
сама по собі пропозиція свідчить про можливість, на думку її авторів,
процесуального встановлення і доведення досліджуваного наслідку.
В. І. Касинюк, так само як і В. І. Борисов та С. В. Гізімчук, надає

Пащенко О. О. Можливість боротьби … . С. 65, 66.
Борисов В. И., Гизимчук С. В. Уголовная ответственность за нарушение
правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения:
монография. Харьков: Консум, 2001. С. 88, 89.
3
Там само. С. 85, 86; Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения: учебник. М.: Транспорт, 1993. С. 27; Дорожная терминология: справочник /
Вейцман М. И. и др.; под ред. М. И. Вейцмана. М.: Транспорт, 1985. С. 252.

Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: монографія.
Харків: Юрайт, 2012. С. 106, 107.
2
Там само. С. 256.
3
Музика А., Багіров С. Диференціація відповідальності за необережні злочини з урахуванням різновидів детермінаційних зв’язків. Право України. 2004. № 7.
С. 118.
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характеристику злочинного наслідку у виді можливості заподіяння
шкоди. Дії винного, на його думку, свідчать про якісно новий стан, за
якого існує реальна можливість настання наслідків, зазначених у ст. 78
КК 1960 р. (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів).
При цьому реальну можливість дослідник визначає як стан технічних
систем транспорту, що виник у результаті руйнування, пошкодження
чи іншого впливу на предмет посягання, за якого наявною є ймовірність настання аварії та інших подібних наслідків. Відзначаючи, що
загроза заподіяння шкоди спричиняє об’єкту посягання значно меншу
шкоду (свідчить про менший ступінь суспільної небезпечності), ніж
реальне настання тяжких наслідків, В. І. Касинюк пропонує диференціювати відповідальність за спричинення названих наслідків шляхом
передбачення у ч. 1 ст. 78 КК 1960 р. відповідальності за можливість
їх настання, а у ч. 2 цієї самої норми – за реальне настання таких наслідків1. Про наявність на практиці складнощів щодо встановлення і
доведення аналізованого наслідку правознавець не пише, з чого можна зробити висновок щодо відповідності ст. 78 КК 1960 р. досліджуваній обставині соціальної обумовленості.
О. М. Котовенко відзначає, що створення небезпеки означає потенційне настання шкідливих наслідків, які залежно від об’єктивних
обставин можуть стати реальними. Щодо розглядуваного ним складу
злочину (ст. 292 КК «Пошкодження об’єктів магістральних нафто-,
газо- та нафтопродуктопроводів») науковець переконує, що насправді є така можливість, яка у цій ситуації наближається до реального
настання наслідку і робить його настання максимально ймовірним.
Відмова від визнання можливості настання наслідків, зауважує правознавець із посиланням на Г. А. Крігера, призводить до розриву між
діянням та об’єктом посягання. Далі О. М. Котовенко солідаризується з позицією В. М. Кудрявцева стосовно того, що така можливість
має місце, коли діяння відбувається в такій обстановці, за якої реальні
наслідки можуть настати без будь-яких додаткових чинників і не настали тільки внаслідок випадкових обставин, незалежних від винного2. Про те, що відповідний наслідок неможливо встановити або що
Касынюк В. И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств: текст лекций. Харьков: Изд-во Юрид. ин-та, 1979. С.
28, 29.
2
Котовенко О. М. Кримінальна відповідальність … . С. 60, 62.
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існують істотні складнощі в його встановленні, науковець не застерігає1. На підставі викладеного можна підсумувати, що О. М. Котовенко
також є прихильником збереження кримінальної відповідальності за
створення небезпеки; неможливості боротьби за допомогою засобів
кримінального права з діяннями, які тягнуть відповідний наслідок,
він не вбачає.
Викладене дозволяє дійти висновку, що кримінально-правові норми, конститутивною ознакою яких є суспільно небезпечний наслідок
у виді створення загрози (небезпеки) спричинення шкоди, відповідають у цій частині такій обставині соціальної обумовленості, як можливість боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів2. При цьому для з’ясування питання, чи могло відповідне діяння
спричинити реальні шкідливі наслідки, треба враховувати їх характер, а також обстановку, спосіб учинення злочину. Загроза спричинення шкоди має бути реальною, тобто свідчити про появу у відповідній
сфері (на транспорті, виробництві тощо) такого небезпечного стану,
коли зазначені в законі наслідки можуть настати як закономірні й необхідні3.
4.1.2. Неможливість боротьби з діянням за допомогою інших (не
кримінально-правових засобів)
Як зауважує Ю. В. Баулін, поведінка законодавця останнім часом
дає підстави для нового прочитання принципу, згідно з яким кримінальне право є крайнім, останнім засобом протидії злочинності
в суспільстві. Законодавець останнім часом повторює ті ж помилки
щодо КК 2001 р., які були допущені ним і при дії КК 1960 р., а саме:
прагнення вирішувати складні життєві ситуації в політичній, соціально-економічній і інших сферах життєдіяльності людей, як йому здається, простим, але, як виявляється, неефективним способом – шляхом застосування заходів кримінально-правової відповідальності. Без
сумніву, вказує правник, такі спроби приречені на невдачу4. Аксіоматичним є твердження, що лише за допомогою методів кримінального
права, широкого застосування каральних заходів, злочинність подоКотовенко О. М. Кримінальна відповідальність … . С. 60–63.
Пащенко О. О. Можливість боротьби … . С. 69.
3
Пащенко О. О. До питання про загрозу спричинення шкоди в кримінальному праві. Проблеми законності. Харків. 2007. Вип. 90. С. 146.
4
Баулін Ю. В. Сучасне кримінальне право України … . С. 41.
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лати не вдається1. Вже давно було зроблено висновок, що можливості
кримінального права у системі соціального контролю не безмежні,
оскільки в силу об’єктивних причин воно слугує допоміжним засобом у боротьбі зі злочинністю2. Як зазначає В. М. Куц, і суспільна
думка все більше схиляється до того, що кримінальне право у демократичному суспільстві не може виконувати роль провідного регулятора суспільних відносин, що є характерним для епохи тоталітаризму.
Гіпертрофована за радянської доби роль кримінального права, пише
правник, поступово набуває належного їй значення як другорядної,
допоміжної галузі юриспруденції, а на перші місця, як і належить їм,
виходять галузі приватноправового характеру, а також ті, що безпосередньо стосуються забезпечення прав людини3. Водночас, нажаль,
стрімке зростання злочинності свідчить про необхідність більш стриманого руху в бік гуманізації відповідальності.
Викладене, на наш погляд, свідчить про важливість встановлення
неможливості боротьби з відповідним суспільно небезпечним діянням
за допомогою інших (не кримінально-правових засобів), зокрема, і для
визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
Н. В. Генрих звертає увагу на найважливішу, з її точки зору, вимогу, що ставиться до криміналізації, яку умовно вона називає принципом «останнього аргументу». Згідно цього принципу, зауважує
правознавець, криміналізація суспільно-небезпечних діянь є допустимою лише за умови неможливості застосування вирішення актуальної соціальної проблеми інших правових засобів4. Є. Л. Стрельцов та
А. А. Музика пишуть, що кримінальна відповідальність завжди має
розглядатись як «ultima ratio» (останній засіб) серед інших форм правової відповідальності, як найбільш суворий і крайній захід реагування на правопорушення5. Д. О. Гармаш у цьому аспекті зазначає:
Туляков В. А. Генезис уголовного права Украины. С. 215.
Коробеев А. И. Криминализация и пенализация деяний … . С. 11.
3
Куц В. М. Новий погляд на предмет та метод кримінального права. Наук.
зап. Харк. економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. 2004. № 1.
С. 56, 57.
4
Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. С. 237.
5
Стрельцов Є. Л. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини в
сфері підприємництва: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 1992. С. 24; Музика А. А. Відповідальність за злочини в сфері обігу наркотичних засобів. С. 283.
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«потрібно погодитися з тим, що при можливості успішної протидії
певним протиправним, навіть суспільно небезпечним діянням іншими, аніж кримінально правовими заходами, звісно ж, доцільно було
б відмовитись і від їх криміналізації. Адже такі заходи є останніми
і вживаються при вкрай низькій ефективності застосування інших»1.
О. Е. Радутний зауважує, що кримінальна репресія як крайній засіб
боротьби з найбільш суспільно небезпечною поведінкою має застосовуватися тільки тоді, коли вона є вимушеною2. Близькою до цього є
позиція О. І. Лукашова, який пише, що звернення до кримінально-правової репресії є допустимим лише у тих випадках, коли вирішення
відповідних проблем іншими заходами в даних конкретно-історичних
умовах неможливо3.
На думку О. І. Бойка, в ХХ сторіччі експансія державної помсти
була піддана найжорсткішій обструкції, а тому вимога максимальної
пристойності в сфері кримінального законодавства і діяльності правоохоронних органів не піддається сумніву. Зазначену вимогу правник
іменує принципом економії репресії4. З точки зору Л. К. Савюк, наведений принцип є одним із тих системоутворюючих принципів, яких
слід дотримувати в процесі кримінальної правотворчості5.
Наведене дозволяє підсумувати, що науковці ведуть мову про одне
і те саме, називаючи різним чином одну й ту саму обставину соціальної обумовленості: принцип «останнього аргументу», «економії
репресії», «недостатності інших заходів охорони». Проте, слід зазначити, що деякі дослідники підходять до визначення розглядуваної обставини соціальної обумовленості з більш широких позицій, іменуючи її «принцип домірності санкції та економії репресії». Тому виникає
необхідність в аналізі обґрунтованості такого вирішення питання.
І. О. Кочерова зазначає, що принцип домірності санкції й економії репресії тісно пов’язаний з принципом суспільної небезпечності,
оскільки встановлені законодавцем санкції відображають (мають віГармаш Д. О. Кримінальна відповідальність … . С. 23.
Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність … . С. 27.
3
Лукашов А. И. Проблемы и перспективы развития уголовного законодательства Белоруссии. Уголовное право в ХХІ веке. С. 43.
4
Бойко А. И. Прогноз научных исканий в области уголовного права. С. 110.
5
Савюк Л. К. На пути к системности уголовного права. Системность в уголовном праве. С. 355.
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дображати) небезпеку того чи іншого діяння. Так, П. С. Дагель, на її
думку, зазначав, що справедливість кримінального права виявляється
як домірність санкції тяжкості кримінально караних діянь1. Не оспорюючи наведеного судження по суті, вважаємо за необхідне зауважити, що воно міститься у главі ІV монографії, на яку посилається
дослідниця, і належить Г. А. Злобіну. У той же час П. С. Дагель був
автором іншої глави вказаної монографії, а саме п’ятої. Першим із вітчизняних правників термін «домірність санкції та економія репресії»
ввів у науковий обіг саме Г. А. Злобін. При цьому із двох сторінок, на
яких розкрито зміст розглядуваного принципу, економії репресії присвячено лише один абзац. Широке розуміння наведеного принципу, на
його думку, може бути сформульоване як таке загальне правило: криміналізація діяння є прийнятною тоді і лише тоді, коли немає і не може
бути норми, що достатньо ефективно регулює відповідні відносини
методами інших галузей права. Іншими словами, ефективний вплив
на правопорушників за допомогою заходів цивільного, трудового або
адміністративного права виступає достатньою підставою для відмови
від криміналізації2. Викладене викликає такі міркування. По-перше,
«домірність санкції» хоча безперечно і має значення для норми як такої, проте належить до проблеми пеналізації злочинів, тобто виходить
за межі предмету дослідження. Як зазначає Д. О. Балобанова, теорія
пеналізації є окремою теорією, однією з основних теорій кримінального права. А теорії кваліфікації злочинів, криміналізації та призначення покарання існують поряд із нею3. Тобто питання щодо необхідності передбачення тих чи інших покарань за певний вид злочинів
не належать до сфери вирішення проблеми соціальної обумовленості
закону про кримінальну відповідальність, а тому розглядати їх серед
обставин, що таку обумовленість визначають, вважаємо непослідовним. По-друге, «економія репресії» теж стосується або побудови
санкції, або, в іншому значенні – вичерпним чином характеризується
через неможливість боротьби з діянням за допомогою інших (не кримінально-правових) засобів. Таким чином, самостійного значення в
другому випадку «економія репресії» не має. З наведеного випливає,
Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом … .
С. 54; Основания уголовно-правового запрета … . С. 240.
2
Основания уголовно-правового запрета … . С. 240, 241.
3
Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: автореф. … . С. 2.
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що, оскільки «домірність санкції» належить до теорії пеналізації, а
«економія репресії» нічого сутнісно нового у неможливість впливу
на діяння за допомогою інших (не кримінально-правових) заходів не
вносить, то аналізований принцип самостійного значення не має. Стосовно нашого дослідження, викладене слугує аргументом на користь
того, що виділений деякими науковцями принцип домірності санкції
й економії репресії використовувати для характеристики соціальної
обумовленості кримінально-правових норм недоречно (так само, як
і під час встановлення підстав криміналізації суспільно небезпечних
діянь). Треба користуватися терміном «неможливість боротьби з діянням за допомогою інших (не кримінально-правових) засобів» як таким, що точніше відображає зміст розглядуваної обставини.
За спостереженням М. І. Мельника, кримінально-правові засоби із
засобів крайньої необхідності стають засобами першої необхідності,
які держава прагне використати до того, як використані інші (економічні, організаційні, політичні, соціальні й інші) засоби. Такий підхід,
підкреслює науковець, є принципово невірним, хоч спокуса його застосування є надто великою, зважаючи на, здавалось би, кардинальне
рішення проблеми й очікування швидких результатів1. Аналізуючи наведені судження, зазначаємо, що, з нашої точки зору, тут може виникнути дві ситуації: 1) кримінальний закон досягне цілей, хоча їх можна
було б досягнути за допомогою інших, менш інтенсивних заходів (у
цьому контексті варто пригадати вираз «з гармати по горобцях») або
негативні наслідки від криміналізації будуть невиправдано високими
(навіть можуть переважати над позитивними); 2) кримінальний закон
взагалі не досягне цілей, як на це вказує М. І. Мельник та інші вчені.
Обидві відзначені ситуації видаються небажаними, а, отже, враховувати розглядувану обставину слід при встановлені соціальної обумовленості всіх без винятку кримінально-правових норм-заборон, і тому
вона була віднесена автором до числа обов’язкових універсальних.
У той же час, дослідження неможливості боротьби з діянням за допомогою інших (не кримінально-правових) засобів для характеристики
інших видів кримінально-правових норм (дефініцій, заохочувальних,
регулятивних) вбачається нелогічним, а тому непотрібним. Названі
види норм не пов’язані із застосуванням яких-небудь засобів охороМельник М. І. Сучасні підходи до змін кримінального закону. Наук. зап.
Харк. економіко-прав. ун-ту: Право, економіка, гуманітаристика. 2004. № 1. С. 97.
1
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ни, тоді як аналізована обставина соціальної обумовленості, судячи,
навіть, з її назви, орієнтує саме на їх використання1.
Серед дослідників, які останнім часом зверталися до аналізу засобів, за допомогою яких держава протидіє злочинності, слід відзначити
Ю. А. Пономаренка. Його позиція щодо розглядуваного питання є, з
нашої точки зору, найбільш повною та послідовною. Найбільш вагомими та ефективними серед згаданих засобів, на його думку, є засоби
виховного характеру, культурно-просвітницькі засоби, засоби організаційного, трудового, економічного та іншого характеру. Їх належне
застосування, як підкреслює науковець, суттєво скорочує обсяг криміногенних факторів, усуває істотне коло причин і (або) ускладнює
можливість вчинення окремих злочинів. Водночас правник робить
висновок, що в сучасному українському суспільстві рівень якості цих
засобів є достатньо низьким. Проте навіть і в найбільш ефективному
своєму прояві, досягнення якого є ще достатньо віддаленою перспективою, такі засоби не створюють безумовної запоруки подолання злочинності2.
Одним із відзначених засобів, про який майже не згадується в літературі, є етична відповідальність особи. Вона не має характеру зовнішнього примусу і пов’язана з власним усвідомленням добра, зла,
справедливості та відповідальності за дії (відсутність судової, дисциплінарної чи іншої правової процедури притягнення до відповідальності за неетичний вчинок). Етична відповідальність завжди пов’язана із судом власної совісті. Уявлення про власний неетичний вчинок
породжує відповідні емоції – психологічні (сором, психічний розлад,
втрата духовної рівноваги) або фізіологічні (почервоніння обличчя,
спітніння тощо) акції. Виразом етичної відповідальності особи може
бути уявлення про необхідність здійснення певних вчинків. Останні
можуть мати компенсаційний, відновлюваний чи каральний характер.
Так, людина може вибачитися за прояв неуваги до літньої особи, чи,
за можливості, здійснити відповідні та необхідні етичні дії, або зробиПащенко О. Неможливість боротьби з діянням за допомогою інших (не
кримінально-правових) засобів. Jurnalul juridic national: Teorie si practica. 2015.
№ 6. С. 193, 194.
2
Пономаренко Ю. А. Кримінально-правова політика в системі правових і позаправових заходів протидії злочинності. Морально-етичні засади реформування
кримінального законодавства України. С. 62.
1
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ти щодо себе певне обмеження матеріального, організаційного чи духовного характеру1. Звичайно, можливість застосування таких засобів
(так само, як й інших засобів не правового характеру) залежить також
від тієї шкоди, що заподіюють суспільним відносинам відповідні діяння. У цьому проявляється зв’язок розглядуваної обставини соціальної
обумовленості з іншою, – суспільною небезпечністю. Так, наприклад,
у разі умисного заподіяння тілесного ушкодження будь-якого ступеня тяжкості, обмежитися зверненням винного до суду власної совісті
уявляється недоцільним і навіть несправедливим.
Для підвищення ефективності засобів виховного, культурно-просвітницького, організаційного, трудового, економічного характеру,
продовжує Ю. А. Пономаренко, вони доповнюються правовими засобами протидії злочинності, часто переплітаються з ними, входять у
якості змісту до правових форм. Серед правових засобів протидії злочинності провідне місце посідають засоби так званих «регулятивних»
галузей права – конституційного, цивільного, адміністративного, фінансового, екологічного та ін.2 Слід зазначити, що у цих галузях права
наявний власний механізм юридичної відповідальності, який потрібен, у тому числі, і для убезпечення регульованих ними суспільних
відносин від вчинення правопорушень. Іншою метою таких засобів є
механізм відновлення порушеної соціальної справедливості та обмеження прав і свобод осіб, які їх учинили. У разі достатності таких засобів для досягнення зазначених видів мети (стримування від учинення
правопорушень та відновлення соціальної справедливості) доцільним
вбачається передбачення не кримінальної, а інших видів юридичної
відповідальності. У зворотному випадку, кримінально-правові норми,
що передбачають відповідальність за діяння, для успішної протидії
яким достатньо обмежитися іншими видами відповідальності, не можна визнавати соціально обумовленими через відсутність аналізованої
обставини. Тим паче, такий висновок слід зробити у разі встановлення
кримінальної відповідальності за діяння, яким можна успішно протидіяти за допомогою заходів не правового характеру.
За умови абсолютної ефективності засобів згаданих галузей права
їх було б цілком достатньо для підтримання правопорядку в суспільТемченко В. Етика та право: теоретичні аспекти співвідношення. Право
України. 2002. № 9. С. 24.
2
Пономаренко Ю. А. Кримінально-правова політика … . С. 62, 63.
1
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стві, уникнення будь-яких правопорушень (у тому числі й злочинів),
і не поставала б потреба у протидії злочинам будь-якими іншими
засобами1. З нашої точки зору, це означало б відсутність соціальної
обумовленості існування самого кримінального права як галузі права. Успішність боротьби з суспільно небезпечними діяннями за допомогою менш репресивних заходів свідчила би про непотрібність
існування в соціумі інституту кримінальної відповідальності взагалі,
а таким чином, не виникало б потреби у появі кримінально-правових
відносин і, як наслідок, у кримінально-правових нормах (законах про
кримінальну відповідальність) для їх впорядкування. У разі відсутності необхідності в існуванні кримінального права як галузі права
питання про соціальну обумовленість його норм не поставало би як
таке, що позбавлене сенсу2. Проте, справа у тому, що ефективність
правових засобів, як правильно підкреслює Ю. А. Пономаренко, вочевидь також, як і засобів не правового характеру, абсолютною бути
не може. Навіть при максимально досяжному рівні їх ефективності у
будь-якому разі не виключається можливість як умисного, так і необережного посягання на свободу або порядок, що охоронювані засобами
«інших» галузей права. У цих випадках і постає необхідність вжиття кримінально-правових заходів, які вже не упереджують вчинення
правопорушення, а є реакцією на нього3. З приводу останнього судження зазначаємо, що кримінально-правові засоби також упереджують вчинення суспільно небезпечних посягань, адже значна кількість
морально нестійких осіб не вчиняє злочини саме через страх перед
майбутньою відповідальністю, що передбачена у нормах кримінального права. Головне призначення кримінально-правової політики вбачається в попередженні вчинення злочинів, а не у «реакції» на вже
вчинені. Крім того, однією з цілей названої «реакції» є попередження
вчинення нових злочинів. З огляду на викладене, вважаємо, що кримінально-правові засоби так само, як й інші правові (та не правові) встановлюються, перш за все заради забезпечення недопущення вчинення
злочинів, а не для реакції на вже скоєні.
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4.2. Наявність ресурсів для здійснення
кримінального переслідування
Запорукою успішного виконання тих завдань, що поставлено законодавцем у КК України (ст. 1), є наявність відповідних ресурсів. Власне такий висновок є справедливим до будь-якого виду людської діяльності. Водночас, науковці неоднаково підходять до визначення місця
відповідної обставини в системі обставин соціальної обумовленості.
Одна група правників згадує про необхідність наявності відповідних
ресурсів під час аналізу інших обставин, передусім можливості боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів, інша
– виділяє окремо, роблячи акцент на матеріальних ресурсах.
Так, І. М. Гальперін зауважував, що при встановленні кримінальної відповідальності слід ураховувати можливості системи кримінальної юстиції в боротьбі з певними діяннями1, Н. Б. Алієв указував
на наявність можливостей (ресурсів) для забезпечення ефективної дії
кримінально-правової норми2, М. Й. Коржанський зазначав, що під
час створення будь-якої кримінально-правової норми законодавець
має враховувати можливість забезпечення її реалізації, застосування3.
В. О. Навроцький пише, що одним із питань, яке слід досліджувати
під час визначення меж кримінально-правової регламентації, є з’ясування того, чи володіє держава силами, засобами, ресурсами для реалізації кримінально-правової заборони4. В. А. Ліпкан ставить у цьому
відношенні схоже питання: чи може бути відповідна законодавча заборона здійснена з практичного погляду?5
На противагу цьому П. С. Дагель зазначав, що однією з юридичних вимог, якій повинне відповідати кримінально-політичне рішення щодо криміналізації, є забезпечення невідворотності застосування кримінально-правових заходів. Водночас у переліку факторів, що
визначають потреби суспільства в криміналізації, наводяться ресурси (кадрові, матеріальні), що будуть потрібні для її впровадження6.
1
2
3

1
2
3
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Пономаренко Ю. А. Кримінально-правова політика … . С. 63.
Пащенко О. Неможливість боротьби з діянням … . С. 194.
Пономаренко Ю. А. Кримінально-правова політика … . С. 63.

4
5
6

Гальперин И. М. Уголовная политика и уголовное законодательство. С. 53.
Алиев Н. Б. Теоретические основы … . С. 97.
Коржанский Н. И. Очерки теории уголовного права. С. 5, 6.
Навроцький В. О. Про визначення меж … . С. 139.
Ліпкан В. А. Проблеми криміналізації тероризму. С. 238.
Дагель П. С. Проблемы советской уголовной политики. С. 57, 58.
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В. М. Коган також виділяв дві самостійні обставини, які належить
брати до уваги при встановленні, зміні чи скасуванні кримінальної
відповідальності за вчинення суспільно небезпечних діянь: рівень
розвитку науки і техніки та матеріальні ресурси для реалізації кримінально-правового впливу1. В. В. Орєхов вказував на такі самостійні
складники об’єктивної підстави прийняття (чи скасування) закону:
можливість виявлення діяння за допомогою кримінально-процесуальних засобів та визначення можливостей системи кримінальної юстиції в боротьбі з певними діяннями2. В. М. Кудрявцев окремо писав
про наявність можливостей виявлення, реєстрації правопорушення і
розшуку правопорушників, ефективного розслідування справ і їх розгляду, та можливості виправлення і перевиховання правопорушників,
а також про можливості здійснення інших заходів організаційного
характеру (наявність системи юридичних установ, підготовлених кадрів і т. ін.)3. О. І. Коробєєв окремо виділяє можливості системи кримінальної юстиції та наявність матеріальних ресурсів для реалізації
кримінально-правової заборони4. В. К. Грищук зазначаючи властивості суспільно значущих діянь, які доцільно криміналізувати, поряд з
доступністю доказування у встановленому законом кримінально-процесуальному порядку названих діянь виокремлює матеріально-технічні та інтелектуальні можливості кримінальної юстиції5. А. М. Орлеан
серед принципів криміналізації називає процесуальну здійсненність
переслідування і наявність матеріальних ресурсів для здійснення кримінально-правової заборони6.
П. А. Фефелов, представник першої групи, ще 1970 р. виділяв
«критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання». З його точки зору, кримінальне право є
єдиною галуззю права, в якій вимога невідворотності відповідальності закріплюється в законодавстві. Це зумовлено тим, що держава,
Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия.
С. 91–93.
2
Орехов В. В. Социология в науке уголовного права. С. 12, 13.
3
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность: монография. М.: Наука,
1986. С. 106–110.
4
Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика. – С. 69.
5
Грищук В. К. Проблеми кодифікації … . С. 77.
6
Орлеан А. М. Соціальна та кримінологічна зумовленість … . С. 105, 106.
1
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будучи безпосередньо зацікавленою в охороні певних суспільних
відносин, ставить перед спеціальними органами та кримінальним
судочинством в цілому задачу швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення винних для забезпечення правильного застосування закону для того, щоб кожен, хто вчинив злочин, був підданий справедливому покаранню (ст. 2 КПК РРФСР)1. Тому, робить
висновок дослідник, під час встановлення кримінальної караності
діяння законодавець завжди повинен враховувати наявність необхідних умов для виконання прийнятого закону, що виражається в
реалізації принципу невідворотності покарання за кожен вчинений
злочин. З таких позицій, на його думку, треба розглядати відмову
законодавця від боротьби за допомогою заходів кримінального покарання з окремими діяннями, що становлять підвищений ступінь
суспільної небезпечності. І, навпаки, встановлення кримінальної
караності діянь, виходячи з однієї лише їх суспільної небезпеки,
без урахування умов, необхідних для створення обстановки невідворотності покарання, є не лише недоцільним, а й може зашкодити
боротьбі зі злочинністю2. Таку саму точку зору правник відтворив і
в підручнику, що вийшов у 1992 р.3 Викладене дозволяє стверджувати, що П. А. Фефелов звернув увагу на розглядувану нами обставину соціальної обумовленості найзагальнішим чином, пов’язавши
її лише з ресурсами, необхідними для виконання покарання. При
цьому, з одного боку, він не розкрив, які саме ресурси (види ресурсів) необхідні для цього, а з другого – поза його увагою залишилося
те, що реальне виконання покарання призначеного судом покарання
являє собою не єдину, а лише одну з трьох4, форм реалізації кримінальної відповідальності.
А. М. Орлеан, розглядаючи відповідну обставину соціальної обумовленості щодо торгівлі людьми, зазначає, що матеріальні ресурси
потрібні на: 1) ресоціалізацію осіб, засуджених за вчинення цього
Фефелов П. А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний.
С. 103.
2
Там само. С. 103, 104.
3
Уголовное право. Часть Общая: учеб. пособие. Т. 1. С. 35.
4
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2015.
С. 95, 96.
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злочину, 2) створення в структурі МВС окремих підрозділів із боротьби з такими злочинами, 3) нейтралізацію причин та умов, які
породжують торгівлю людьми. Характеризуючи перший вид матеріальних витрат дослідник стверджує, що вони будуть незначними
завдяки невеликій кількості відповідних осіб. Стосовно другого –
правник зауважує, що певна кількість названих підрозділів уже існує, і фінансуються вони з місцевих бюджетів. Звісно, констатує науковець, без певних фінансових проблем не обходиться, але практика
доводить можливість матеріального забезпечення цих підрозділів.
Щодо третього – більшість відповідних заходів передбачена Комплексною програмою протидії торгівлі людьми на 2002–2005 роки
від 5 червня 2002 р. При цьому, відзначає науковець, незважаючи на
скрутну економічну ситуацію в країні, низка положень цієї програми
втілюється в життя. Підсумовуючи викладене, А. М. Орлеан робить
висновок, що матеріальні ресурси для реалізації кримінально-правової заборони торгівлі людьми в Україні все ж таки існують1. З
приводу наведеного відзначаємо таке: по-перше, створення в структурі МВС окремих підрозділів потребує, передусім, організаційних
ресурсів, а вже потім – матеріальних; по-друге, витрати щодо нейтралізації причин та умов, які породжують торгівлю людьми пов’язані не з реалізацією кримінально-правової заборони, аналіз чого
ставить собі за мету правознавець. Це витрати на заходи іншого (не
кримінально-правового) характеру. Зазначене, звичайно, не применшує необхідності названих заходів та витрат на їх здійснення, проте,
з нашої точки зору, мова про це повинна йти не під час встановлення соціальної обумовленості кримінально-правових норм, а при
характеристиці явища більш високого порядку – політики боротьби
зі злочинністю. Крім того, згадка про скрутну економічну ситуацію
в країні, яку робить науковець, наштовхує на висновок щодо неможливості боротьби кримінально-правовими засобами з жодним новим
суспільно-небезпечним явищем, адже в умовах економічної кризи
та недофінансування, звичайно, немає можливості створювати нові
підрозділи в правоохоронних органах, актуальним є питання збереження та належного фінансування вже наявних. Але створювати їх
все ж таки треба, незважаючи на ситуацію в країні, оскільки шкода,
що заподіюється суспільству внаслідок нових негативних явищ, є
1
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набагато істотнішою за аналізовані витрати, оскільки вона в наведеному прикладі носить не матеріальний, а особистий характер1.
С. М. Мохончук та Є. О. Бунін, характеризуючи наявність матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони, зауважують, що ця обставина включає в себе оцінку й урахування витрат
на здійснення кримінального провадження (розслідування і судовий
розгляд справи), а також на виконання покарання2. Також, на думку
С. М. Мохончука, при встановленні зазначеної обставини (за його
термінологією – «підстави») необхідно брати до уваги кількісний і
якісний аналіз штатів правоохоронних органів, пропускну здатність
місць позбавлення волі, оскільки через скрутне економічне становище країни коштів на утримання засуджених не вистачає3.
Аналізуючи науковий доробок попередників, вважаємо за необхідне висловити такі міркування загального характеру. По-перше,
відповідних ресурсів потребуватиме боротьба з будь-якими злочинами (проти основ національної безпеки, вбивствами, захопленнями заручників, розбійними нападами тощо). Сама постановка питання про
залежність наявності відповідальності за наведені діяння від якихось
ресурсів виглядає цинічною. Коли в держави немає ресурсів, вона не
може ефективно протидіяти негативним явищам незалежно від ступеня їх суспільної небезпечності, тобто здійснювати повномасштабну
(повноцінну) політику боротьби зі злочинністю в цілому. Тому виділення суспільством ресурсів на функціонування держави обов’язково
включає і виділення ресурсів на втілення в життя положень кримінально-правових норм. Друге є невід’ємною частиною першого. Інакше вирішення питання виглядає позбавленим сенсу. По-друге, під час
криміналізації нових суспільно небезпечних діянь слід з’ясовувати,
яких саме додаткових ресурсів і в якому обсязі потребуватиме втілення в життя нової кримінально-правової заборони. Водночас для визначення соціальної обумовленості наявної норми немає принципового
значення, було це враховано при криміналізації (на той момент) чи ні,
Пащенко О. О. Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2016. № 2. С. 131, 132.
2
Мохончук С. М. Соціальна обумовленість … . С. 123; Бунін Є. О. Втручання
в діяльність судових органів … . С. 8.
3
Мохончук С. М. Соціальна обумовленість … . С. 123.
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оскільки тут має значення лише сучасне становище. Справа в тому,
що ресурси можуть з’явитися з часом, у процесі застосування норми, а може бути і навпаки – вони можуть зникнути (змінитися на гірше). Викладене слугує зайвим аргументом на користь думки про те,
що поняття «соціальна обумовленість кримінально-правової норми»
та «криміналізація суспільно небезпечних діянь» не є синонімами.
По-третє, за умови відсутності процесуальних ресурсів не можна
казати про таку обставину соціальної обумовленості як можливість
боротьби з суспільно небезпечним діянням за допомогою кримінально-правових засобів. Взаємозалежність наведених обставин убачається такою: спочатку слід визначитися із тим, можливо чи неможливо
боротися з діянням за допомогою кримінально-правових засобів?
І лише потім з’ясовувати, чи є на таку боротьбу ресурси? У разі негативної відповіді на перше поставлене питання, актуальність відповіді на друге (щодо наявності чи відсутності ресурсів) втрачається.
Тому при встановленні соціальної обумовленості певної кримінально-правової норми спочатку слід з’ясовувати обставину можливості
боротьби з діяннями, що нею передбачені, засобами кримінального
права, і лише потім – обставину наявності ресурсів для здійснення
кримінального переслідування. При цьому, якщо перша названа обставина передбачає можливість доказування діяння, то друга орієнтує
на наявність певного державного апарату, фахівців, відповідних норм
кримінального процесуального законодавства1.
Переходячи до сутнісного аналізу змісту розглядуваної обставини соціальної обумовленості, зауважимо, що, судячи з її назви, вона
є притаманною лише охоронним кримінально-правовим нормам. Це
пояснюється тим, що норми інших видів спрямовані не на здійснення
кримінального переслідування, а на вирішення зовсім інших питань.
Так, заохочувальні норми, навпаки, встановлюють умови, при виконанні яких кримінальне переслідування виключається; норми-дефініції визначають зміст певних понять. В аспекті реалізації таких норм
про наявність ресурсів можна вести мову лише у найзагальнішому вигляді. Це стосується хіба що інтелектуальних ресурсів, тобто наявності у правозастосувачів належного рівня підготовки, що дозволяв би
їм усвідомити вимоги норм названих видів з метою їх правильного застосування. У той же час вимоги щодо наявності такого роду ресурсів
1
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є обов’язковими не лише до норм кримінального права. Здійснення
правозастосовної діяльності будь-якого виду вимагає належної кваліфікації суб’єкта правозастосування. Тим паче така кваліфікація необхідна і для застосування охоронних кримінально-правових норм. Вважаємо, що істотної відмінності у підготовки фахівців із застосування
кримінально-правових норм усіх видів немає, а тому наявність інтелектуальних ресурсів для здійснення кримінального переслідування
водночас означає і наявність таких ресурсів щодо застосування норм
інших видів. Крім того, застосування норм різних видів часто-густо
здійснюється одним і тим самим суб’єктом.
Так, наприклад, застосування слідчим або суддею охоронної норми, передбаченої ч. 1 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем), неможливе без одночасного застосування тими ж
суб’єктами положень норм-дефініцій, що містяться у ч.ч. 3, 4 ст. 18
та Примітках 1, 2 до ст. 364 КК і дають визначення службової особи,
тобто суб’єкта названого злочину. Так само, вирішуючи питання щодо
наявності чи відсутності в поведінці особи добровільної відмови (заохочувальна норма – ч. 1 ст. 17 КК) правозастосувач одночасно використовує положення відповідної статті Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинення того злочину, від доведення до
кінця якого відмовився суб’єкт (охоронна норма). Викладене дозволяє
стверджувати, що норми-дефініції та заохочувальні норми застосовуються не окремо, а лише разом (одночасно) із охоронними нормами.
Тому інтелектуальні ресурси, що необхідні для їх застосування є такими самими як і ресурси для здійснення кримінального переслідування. Це звичайно не виключає можливість і навіть необхідність підвищення кваліфікації правозастосувачів щодо застосування, скажімо,
заохочувальних норм шляхом проведення лекцій, семінарів, організації курсів підвищення кваліфікації з названих питань. Але, знов таки,
удосконалення знань повинно стосуватися і охоронних норм, воно є
(принаймні повинно бути) перманентним процесом і внутрішньою
необхідністю для кожного відповідального правозастосувача.
Звичайно, в законодавстві про кримінальну відповідальність є норми, що можуть бути застосовані лише одним суб’єктом – судом. Зокрема, у ч. 2 ст. 44 КК зазначено, що звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється
виключно судом. Так, наприклад, заохочувальна норма, передбачена
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ст. 45 КК (звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із
дійовим каяттям) не може бути застосована слідчим, прокурором чи
будь-яким іншим правозастосувачем, крім суду. Але і в названих випадках вона може бути застосована лише разом із відповідною охоронною нормою, що передбачає відповідальність за вчинений особою
злочин, а у наведеному прикладі також ще разом із регулятивною
нормою – ст. 12 КК (класифікація злочинів), оскільки однією з умов
застосування ст. 45 КК є вчинення злочину невеликої тяжкості або
необережного злочину середньої тяжкості, а для визначення ступеня
тяжкості слід звертатися до ст. 12 КК. Крім того, як бачимо, у випадку
вчинення злочину невеликої тяжкості слід також встановити, що він є
необережним. Це можна зробити лише шляхом використання норми
дефініції, що закріплена у ст. 25 КК (необережність та її види)1.
Що стосується регулятивних норм, то за значенням для їх соціальної обумовленості наявності ресурсів щодо реалізації таких норм, їх,
з нашої точки зору, можна поділити на два види.
Для першого з них назване значення є таким же, як і для розглянутих вище заохочувальних норм та норм-дефініцій. Вони можуть бути
застосовані лише разом із іншими нормами. Так, наприклад, норми,
що регулюють зворотну дію закону про кримінальну відповідальність
у часі (ч.ч. 1–4 ст. 5 КК) можуть бути застосовані лише разом із тими
нормами відповідної статті Особливої частини КК, які передбачають
відповідальність за злочин («старою» і «новою»), вчинений особою,
щодо якої постало питання про можливість застосування до неї зворотної дії закону, який ще не був чинним на момент скоєння нею суспільно небезпечного діяння. Інший приклад. Положення ст. ст. 49, 80
КК щодо давності звільнення від кримінальної відповідальності та
звільнення від відбування покарання застосовуються виключно разом
із такими нормами: 1) відповідною статтею Особливої частини КК,
яка передбачає відповідальність за злочин, вчинений особою щодо
якої є необхідність у з’ясуванні можливості її звільнення за давністю
(тобто разом з охоронною нормою); 2) ст. 12 КК, яка визначає ступінь
тяжкості злочину (вчиненого або того, за вчинення якого особу вже
Пащенко О. О. Щодо значення наявності ресурсів для реалізації положень
кримінально-правових норм. Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 10 черв. 2016 р.) / редкол.:
О. В. Одерій та ін. Кривий Ріг: Геліос-Принт, 2016. С. 70–72.
1
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було засуджено); 3) ст. 51 КК (види покарань), за допомогою якої слід
визначити, яке покарання є менш суворим, ніж обмеження волі. Для
застосування названих та інших регулятивних норм цього виду достатньою є наявність інтелектуальних ресурсів про які йшлося вище,
під час характеристики норм інших видів.
Водночас для встановлення аналізованої обставини соціальної
обумовленості регулятивних норм іншого виду наявності лише інтелектуальних ресурсів буде замало. Так, усі норми, що регулюють
умови та порядок застосування кримінальних покарань, вимагають
організаційних та матеріальних ресурсів, необхідних для виконання
покарання. Йдеться про створення спеціальних органів (кримінально-виконавчих інспекцій, колоній, центрів по реабілітації тих, хто
відбув покарання тощо), на утримання яких необхідно здійснювати
фінансування у належному обсязі. Це, своєю чергою, зумовлює наявність інтелектуальних ресурсів іншого (ще не розглянутого) виду.
Мова вже йде не про фахівців, що будуть застосовувати норми закону про кримінальну відповідальність, а про інших – тих, хто зможе
належним чином виконати постановлений судом вирок. Підготовка
таких фахівців знову таки потребує організації спеціальних установ
для їх навчання (тобто організаційних ресурсів) на здійснення чого
держава повинна також витратити певні кошти (матеріальні ресурси).
Визнання соціально обумовленою норми, що передбачена ч. 1
ст. 94 КК (види примусових заходів медичного характеру) вимагає наявності ресурсів, пов’язаних із організацією та утриманням названих
у ній закладів охорони здоров’я. Підготовка персоналу таких закладів,
своєю чергою, теж потребує названих вище ресурсів. Те саме стосується і п. 5) ч. 2 ст. 105 КК, яка визначає, що одним із примусових
заходів виховного характеру, який може бути застосований до неповнолітніх, звільнених від покарання, є направлення неповнолітнього
до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків.
Для втілення в життя положень регулятивної норми, передбаченої ч. 3 ст. 83 КК (яка встановлює, що контроль за поведінкою звільнених від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають
дітей віком до трьох років, здійснюється кримінально-виконавчою
інспекцією за місцем проживання), обов’язковою є наявність кримінально-виконавчих інспекцій, а отже, і ресурсів для їх організації та
утримання.
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До регулятивних норм другого виду належить, також, і ст. 76 КК
(обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням). Для контролю за виконанням зазначених
обов’язків необхідною є наявність кримінально-виконавчої інспекції,
а якщо звільненою у такий спосіб особою є військовослужбовець –
контроль за його поведінкою здійснює командир військової частини.
І якщо цільовим призначенням кримінально-виконавчої інспекції
є саме здійснення контролю (у тому числі і за такими особами), то
командир військової частини зобов’язаний займатися у першу чергу
далеко не цим. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням підлеглого йому військовослужбовця він повинен особисто
здійснювати контроль за його поведінкою або доручити безпосереднє
здійснення відповідного контролю іншим своїм підлеглим на виконання чого він сам або вони витрачатимуть службовий час. Тобто в
такому випадку йдеться про організаційні ресурси такого виду, про
який у попередньому абзаці не йшлося.
Характеризуючи регулятивні норми цього виду, слід зазначити,
що вони також (як і всі, що було розглянуто раніше) застосовуються
відповідним суб’єктом (судом) лише разом із охоронними нормами,
що передбачають відповідальність за злочин, за вчинення якого призначається покарання. Взагалі, коли йдеться про усі види звільнення
(як від кримінальної відповідальності, так і від покарання та його відбування), то використовується найбільша кількість інтелектуальних
ресурсів, оскільки в таких випадках суб’єкт застосування кримінально-правових норм (суддя) одночасно застосовує їх найбільшу кількість. По-перше, норму Особливої частини, за якою кваліфікується
вчинений злочин, по-друге, норми Загальної частини, що визначають
ознаки складу злочину, які у диспозиції статті Особливої частини не
зазначені (принаймні ст. 18 та 24 або 25 КК, де йдеться про суб’єкта
злочину та відповідну форму вини), по-третє, ст. 65 КК (загальні засади призначення покарання), а за наявності обставин, що пом’якшують
та (або) обтяжують покарання – ще й ст.ст. 66, 67 КК, по-четверте,
норму Загальної частини, що визначає умови та порядок призначення
певного виду покарання (якщо штраф, то ст. 53 КК, якщо громадські
роботи – ст. 56 КК тощо), по-п’яте, кримінально-правову норму, що
передбачає відповідний вид звільнення (наприклад, ст. 75 або ст. 79
КК та ін.). Усі ці норми суд застосовує разом, одночасно, в одному
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процесуальному акті. Це вимагає неабиякої кваліфікації, тобто наявності значних інтелектуальних ресурсів, що, своєю чергою, зумовлює
необхідність використання організаційних і матеріальних ресурсів
для підготовки фахівців такого високого рівня та перевірки знань претендентів на посаду судді.
Підбиваючи підсумок аналізу впливу наявності ресурсів на визначення соціальної обумовленості регулятивних кримінально-правових норм,
слід зазначити, що ця обставина має для них факультативне значення,
оскільки має встановлюватися не до всіх названих норм. Це пояснюється тим, що застосування певних таких норм (перший вид) не вимагає
ніяких інших ресурсів, окрім інтелектуальних, які власне потрібні для
здійснення будь-якого виду правозастосовної діяльності, у тому числі
й для застосування охоронних норм. А ось застосування регулятивних
норм другого виду вже обов’язково вимагає наявності додаткових (окремих, специфічних) матеріальних, організаційних, інтелектуальних ресурсів для реалізації положень, що ними передбачаються1.
Таким чином, для охоронних кримінально-правових норм наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування має
обов’язкове значення, для заохочувальних норм та норм-дефініцій
наявність ресурсів для їх реалізації окремого значення не має, а для
регулятивних норм – відіграє факультативне значення2.
4.3. Співрозмірність позитивних
і негативних наслідків заборони
Думка про те, що кримінальна відповідальність у процесі своєї реалізації з неминучістю породжує деякі небажані соціальні наслідки, є
достатньо тривіальною3.
Пащенко О. О. Значення наявності ресурсів для визначення соціальної
обумовленості регулятивних кримінально-правових норм. Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова практика (тенденції,
проблеми та шляхи їх подолання): матеріали круглого столу (Дніпропетровськ,
22 квіт. 2016 р.). Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетров. держ. ун-ту внутр.
справ, 2016. С. 148–150.
2
Пащенко О. О. Наявність ресурсів … . С. 138.
3
Основания уголовно-правового запрета … . С. 220.
1
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Вважаємо, що питання стосовно негативних наслідків кримінально-правової заборони слід вирішувати залежно від виду покарання,
який закріплено у санкції аналізованої кримінально-правової норми,
а отже, і може бути реально застосований до особи, яка вчинила діяння, нею передбачене. Це пов’язане із тим, що зазначені негативні
наслідки проявляються, передусім, у тих обмеженнях прав і свобод,
які становлять зміст покарання, що призначається за вчинення діяння,
передбаченого у досліджуваній кримінально-правовій нормі.
Такі покарання, як штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи, службові
обмеження для військовослужбовців, конфіскація майна передбачають позбавлення засудженого певних грошових сум, які він міг би з
користю витратити на себе і членів своєї сім’ї (сплата за навчання,
придбання книжок, розвиваючих ігор, продуктів харчування, екскурсій, путівок у санаторій, відпочинок на морі тощо). При цьому при
призначенні штрафу або конфіскації майна особа позбавляється наявних у неї грошей (а при конфіскації – ще й іншого майна). Для виправних робіт і службових обмежень для військовослужбовців характерним є утримання певної частки доходу засудженого (від 10 до 20 %),
який йому нараховується, але не сплачується. Негативні ж наслідки
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, в цьому аспекті, полягають у тому, що особа не може отримувати дохід від зайняття відповідної посади або діяльності, якою
вона займалася перед учиненням злочину. Тобто негативні наслідки
матеріального характеру існують в цьому випадку у вигляді упущеної
вигоди.
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу не позбавлене напряму із втратою засудженим
грошових сум, але теж тягне для нього наслідки матеріального характеру. Призначення цього виду покарання позбавляє права на отримання спеціальної пенсії, можливість призначення якої (в майбутньому)
пов’язана з наявністю відповідного спеціального звання, рангу, чину
або кваліфікаційного класу. Зважаючи на те, що таке покарання призначається, як правило, разом із позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, особа після його відбуття
повинна починати своє кар’єрне зростання у відповідній сфері заново, практично з нуля (найнижчого звання, чину, рангу тощо).

Негативні наслідки такого покарання, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, полягають, крім
уже відзначених, у тому, що засуджений не може реалізовувати себе
у тій сфері суспільно-корисної діяльності, якою він займався. Крім
того, слід відзначити, що вчинення злочину за посадою або у зв’язку
із зайняттям певною діяльністю, з нашої точки зору, не перекреслює
тих позитивних для суспільства результатів, яких особа досягла у відповідній сфері. Уявимо, що через недбалість лікаря-хірурга під час
операції загинув пацієнт (або була заподіяна шкода його здоров’ю),
за що йому в якості додаткового покарання заборонили обіймати відповідні посади. Але до того той самий лікар успішно здійснив сто
операцій, врятувавши при цьому не одне життя. Тому негативним наслідком встановлення заборони в цьому випадку буде, зокрема, й те,
що протягом часу відбуття покарання (основного і додаткового) особа
не зможе проводити операції, рятуючи життя та здоров’я хворих, у
чому, очевидно, суспільство зацікавлене. Тобто, крім негативних наслідків для засудженого у вигляді неотримання заробітної плати або
іншого доходу через позбавлення відповідного права, неможливості
кар’єрного зростання та одержання задоволення від зайняття обраним
видом діяльності (самореалізації), шкоди від криміналізації зазнає і
суспільство, не отримуючи від засудженого раніше наявної користі
від його діяльності.
Громадські роботи. В цьому випадку негативні наслідки проявляються в тому, що засуджений позбавляється права вільно проводити
свій неробочий час (його частину). Через відбуття названого виду покарання особа не може спілкуватися з друзями, родичами, займатися
вихованням дітей, ходити в кіно, читати книги, дивитися науково-популярні програми по телебаченню, відвідувати спортивні секції, займатися громадською та іншою суспільно корисною діяльністю, розвиватися як людина й особистість.
Виправні роботи. Окрім відзначених вище негативних наслідків
матеріального характеру, шкода для засудженого до цього виду покарання полягає у переживаннях, які він відчуває через необхідність
піддаватися виховному впливу з боку трудового колективу, в якому
він працює. Особа вимушена вислуховувати повчання, настанови, які
стосуються лише її, а не усіх осіб, що займають такі самі посади на
відповідному підприємстві, установі чи організації. Це призводить до
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зниження її самооцінки, появи відчуття, що він «гірший за інших».
Негативними наслідками встановлення кримінально-правової заборони при передбаченні розглядуваного виду покарання є також обов’язок засудженого не звільнятися з роботи за власним бажанням та не
виїжджати за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції. В цьому випадку обмежуються права на вільне обрання роду
занять та місцезнаходження.
Службові обмеження для військовослужбовців, крім відзначених
вище наслідків матеріального характеру (відрахування в доход держави суми від 10 до 20 % із суми грошового забезпечення), тягне
для засудженого шкоду у вигляді неможливості підвищення його за
посадою, у військовому званні, а також того, що строк покарання не
зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Тобто, крім матеріальних правообмежень, це
покарання характеризується також обмеженнями щодо кар’єрного
зростання засудженого, що звичайно не сприятиме натхненню при
виконанні ним своїх службових обов’язків.
На відміну від радянських часів, за яких громадяни СРСР були
зобов’язані працювати (ст. 60 Конституції (Основного Закону) СРСР
1977 р.1, ст. 58 Конституції (Основного Закону) УРСР 1978 р.2), сучасне законодавство (ст. 43 Конституції України3, чинна редакція ст. 2
Кодексу законів про працю України) проголошують право на працю, а
не відповідний обов’язок. Тому, логічно припустити, якщо особа має
інші (крім праці) джерела існування (матеріального забезпечення), то
їй для підтримання власної життєдіяльності працювати не обов’язково. Джерелами доходу в такому випадку можуть бути гроші та інше
майно, отримані в спадок, виграні в лотерею, одержані в якості дивідендів, іншого доходу від корпоративних прав, здачі в оренду власного майна тощо. А от у випадку засудження до покарання у виді арешту,
обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні, позбавКонституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик от 7 окт. 1977 г. Ведом. Верхов. Совета Союза ССР. 1977. № 41. Ст. 617.
2
Конституция (Основной Закон) Украинской Советской Социалистической
Республики от 20 апр. 1978 г. Ведом. Верхов. Совета Украинской ССР. 1978. № 18.
Ст. 268.
3
Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР.
Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
1
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лення волі на певний строк або довічного позбавлення волі – особа
може бути залучена до праці незалежно від власного бажання. Тобто
вона зобов’язана працювати, незважаючи на наявність у неї доходів
незалежно від їх розміру. Тому негативним наслідком встановлення
кримінально-правової заборони в розглядуваному випадку буде втрата засудженим права розпоряджатися своїм часом на власний розсуд,
перетворення праці з права на обов’язок. В літературі ці покарання
(крім обмеження волі) обґрунтовано вважають специфічними різновидами позбавлення волі1 (хоча наявна й інша точка зору). Тому негативним наслідком криміналізації виступає втрата особою права вільно обирати своє місцезнаходження. Це включає в себе неможливість
зайняття у місцях позбавлення волі багатьма видами суспільно корисної діяльності (працювати за фахом), від чого суспільство не отримує
того корисного результату, який настав би від такої діяльності, коли
б особа не опинилася у місцях позбавлення волі. Крім того, за час
знаходження у таких місцях фахові навички втрачаються, і можуть
поновлюватися не одразу, а лише після спливу певного часу після відбуття покарання. А тому і протягом цього часу як сама особа продовжує зазнавати негативних наслідків, так і суспільство не отримує
всієї користі від її діяльності (роботи). Слід також зважати на те, що у
засудженого протягом часу відбування аналізованих видів покарання
розриваються (чи принаймні деформуються) не лише злочинні, а й
суспільно-корисні зв’язки. Як правильно зазначає Г. А. Злобін, давно
вже було зроблено висновок, що кримінальний закон впливає не лише
на винного, але й на ні в чому не винних членів його сім’ї2. Проте науковець вважає такий розрив суспільно корисних соціальних зв’язків
загальним негативним наслідком криміналізації. З нашої точки зору,
відзначене притаманне лише триманню в дисциплінарному батальйоні, позбавленню волі на певний строк та довічному позбавленню
волі. Але й у цьому випадку згадані зв’язки не зникають повністю,
оскільки особа позбавляється свободи пересування, права вільного
Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України. Вісн.
Акад. прав. наук України. 2003. № 2–3. С. 615; Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / за заг. ред. В. К. Матвійчука. Київ: КНТ, 2006.
С. 126; Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: монография. Харків: ФИНН, 2009. С. 23, 147–151, 185, 186, 225, 244.
2
Основания уголовно-правового запрета … . С. 220.
1
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вибору свого місцезнаходження, а не права на спілкування (можливе листування, періодичні побачення тощо). У випадку призначення
арешту, зважаючи на його строк, суспільно-корисні зв’язки не втрачаються повністю, і, навіть у разі втрати, можуть бути відновлені. Що
ж стосується обмеження волі, то у цьому разі, при триманні особи у
кримінально-виконавчій установі відкритого типу, названі зв’язки не
розриваються, а лише деформуються. Тому зауваження Г. А. Злобіна
є справедливим далеко не у всіх випадках, бо відзначений негативний наслідок криміналізації настає лише в разі передбачення (а також
подальшого призначення і реального відбування) лише деяких видів
покарань, а не усіх.
Викладене дозволяє стверджувати, що негативні наслідки заборони, передусім, полягають у: позбавленні засудженого певних грошових сум або іншого майна (як наявних, так і тих, що він міг би
отримати в майбутньому), що можна було б з користю витратити на
себе і членів своєї сім’ї; погіршенні соціального, зокрема, кар’єрного
становища засудженого; позбавленні засудженого права реалізовувати себе у тій сфері суспільно-корисної діяльності, якою він займався,
та втраті ним професійних навичок за період відбування покарання;
неотриманні соціумом результатів суспільно-корисної діяльності засудженого, які були б наявні за відсутності кримінально-правової заборони вчиненого ним діяння; обмеженні часу засудженого, протягом
якого він би міг розвиватися як людина й особистість; втраті (обмеженні) для сторонніх осіб можливості підтримувати суспільно-корисні зв’язки з засудженим; перетворенні для засудженого праці із права
на обов’язок; позбавленні (обмеженні) права засудженого на вільне
обрання роду занять та місцязнаходження.
Таким чином, негативні наслідки існування кримінально-правової
норми (передусім її реального застосування) стосуються не лише засудженого, а й інших осіб, а також суспільства в цілому.
Як бачимо, негативні наслідки супроводжують встановлення кримінально-правової заборони у разі передбачення будь-якого виду покарання, а отже мають місце завжди. Тому відповідна шкода від цього
має порівнюватися із позитивними наслідками існування норми у всіх
випадках (при встановленні соціальної обумовленості будь-якої кримінально-правової норми-заборони). На підставі цього досліджувана
обставина соціальної обумовленості належить, з нашої точки зору, до
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кола обов’язкових універсальних. Водночас зауважуємо, що ця обставина є характерною лише для встановлення соціальної обумовленості
охоронних кримінально-правових норм (норм-заборон). На це, серед
іншого, орієнтує і назва досліджуваної обставини: «співрозмірність
… наслідків заборони». Ставити питання щодо співрозмірності позитивних і негативних наслідків заборони при дослідженні інших норм
вбачається взагалі нелогічним. Годі шукати негативні наслідки у запровадженні заохочувальних, регулятивних норм та норм-дефініцій.
Тут доцільно обмежитися констатацією їх соціальної корисності (позитивних наслідків існування відповідних норм)1.
Характеризуючи аналізовану обставину соціальної обумовленості,
слід обов’язково звернути увагу і на позитивні наслідки кримінально-правової заборони. Це зумовлюється тим, що саме з ними слід
порівнювати наведені вище негативні наслідки, і лише після цього
можна робити висновок щодо відповідності (невідповідності) досліджуваної норми цій обставині соціальної обумовленості.
Позитивні наслідки існування кримінально-правової заборони
певних діянь, з нашої точки зору, полягають перш за все у захисті відповідних суспільних відносин від можливого спричинення ним шкоди. Ми поділяємо точку зору, що основною функцією кримінального
права (а також і закону про кримінальну відповідальність) є функція
охоронна. Тобто першим позитивним наслідком заборони виступає
забезпечення захисту (охорони) найбільш значущих для суспільства
відносин від злочинних посягань (ст. 1 КК). У названій кримінально-правовій нормі відзначено також, зокрема, що одним із завдань
Кримінального кодексу України є запобігання злочинам. Тому другим
позитивним наслідком існування заборони є стримування осіб від
учинення злочинів. Загальновідомо, що за своєю структурою суспільство не є монолітним (однорідним), а тому і вплив закону про кримінальну відповідальність на різних його членів не є однаковим. Слід
підтримати думку, що запобігання злочинам здійснюється шляхом
попередження про правові наслідки їх вчинення2. При цьому для більшості громадян вимоги кримінального закону цілком відповідають їх
Пащенко О. О. Співрозмірність позитивних і негативних наслідків кримінально-правової заборони. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Право. 2015.
Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. С. 59–61.
2
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 1. С. 7.
1

311

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

уявленням про належну, правомірну поведінку1. Тобто для цієї частини соціуму існування кримінально-правової норми для невчинення
ними злочинів навіть непотрібне, вони не вчиняють їх через власну
життєву позицію, засновану на нормах моралі, а не через попередження законодавцем про негативні наслідки їх вчинення. Але існує й протилежна група осіб, які протиставляють себе суспільству, зневажаючи
ті цінності, які охороняє закон про кримінальну відповідальність. Це
члени так званих кримінальних субкультур, які, на відміну від інших
осіб, навпаки, пишаються вчиненням злочинів, а кількість вчинення
останніх має значення для ієрархії, яку вони займають у названих субкультурах. Тобто такі суб’єкти будуть вчиняти злочини, незважаючи
на попередження держави про можливі негативні наслідки їх учинення. А тому позитивного наслідку заборони тут досягти не вдасться.
І, нарешті, третя група осіб додержується встановлених заборон, боячись відповідальності і покарання2. Це так звані «нестійкі» члени соціуму, життєва позиція (система цінностей) яких у принципі допускає
вчинення злочинів, але вони утримуються від цього через можливі
негативні наслідки такої поведінки. Тобто сама по собі наявність заборони (факт існування закону про кримінальну відповідальність)
орієнтує зазначених осіб на утримання від учинення діянь, що ним
криміналізовані. Саме у стриманні осіб третьої групи від учинення
злочинів і полягають, зокрема, позитивні наслідки існування кримінально-правової заборони. Ще раз наголошуємо на відсутності зазначених позитивних наслідків щодо осіб першої та другої групи, бо одні
з них не вчиняють злочинів з інших причин (а не через встановлення
заборони), інші – вчиняють відповідні діяння незважаючи на її встановлення.
До числа позитивних наслідків заборони належить зокрема й те,
що реальне відбування певних видів покарань унеможливлює (суттєво ускладнює) вчинення засудженим нових злочинів, які потенційно
здатні заподіяти суспільству нову шкоду. Перша група таких покарань
(арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні, позбавлення волі)
фізично унеможливлює вчинення засудженим більшості нових злочинів (окрім тих, що скоюються у місцях відбування покарання) або обКримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. С. 17.
2
Там само.
1
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межує таку можливість (обмеження волі). Друга – юридично забороняє особі певну діяльність у зв’язку із зайняттям якою було можливим
скоєння злочину (позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю). Звичайно, у другому
з наведених випадків особа може незаконно займатися забороненою
діяльністю (наприклад, підприємницькою, або керувати транспортним засобом) чи присвоїти собі певний ранг, чин, військове звання,
здійснивши це шляхом підробки документів, розпізнавальних знаків
(форми, погонів тощо). З огляду на це і є сенс виділяти тут два види
позитивних наслідків кримінально-правової заборони – фізичне унеможливлення (обмеження) вчинення нових злочинів і юридичну заборону діяльності, зайняття якою зробило можливим учинення злочину.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що для перевірки
відповідності кримінально-правової норми досліджуваній обставині
соціальної обумовленості необхідно перш за все порівняти викладені
вище негативні наслідки її існування (можливого застосування) з тими
об’єктами (суспільними відносинами), які вона захищає. Тому, зрозуміло, що коли вести мову про встановлення кримінальної відповідальності за посягання на життя, здоров’я, основи національної безпеки,
інші об’єкти, що перебувають в ієрархії потреб людини на найвищому
рівні – їхній захист має куди більш вагоме значення, ніж право особи,
яка вчинила відповідне посягання, вільно обирати своє місцезнаходження та рід занять. У наведеному вище прикладі про лікаря-хірурга
захист (від недбалого проведення операцій зокрема) є більш суттєвим
благом для суспільства, ніж ті якісні операції, що засуджений може
здійснити в майбутньому. Справа в тому, що зазначеним видом суспільно корисної діяльності може займатися не лише засуджений, а й
інші особи (лікарі). На сьогодні в Україні не спостерігається дефіцит
осіб з такої спеціальності, навпаки, випускники медичних вишів через відсутність роботи за фахом змушені працювати у фармацевтичних компаніях і займатися торгівлею ліками, медичним обладнанням,
іншими супутніми товарами. Тому шкода від встановлення заборони в розглядуваному випадку може бути поновлена (компенсована)
суспільно корисною поведінкою інших осіб. Зазначаємо, що користь,
яку приносить своєю діяльністю для суспільства певний суб’єкт, як
правило, не є унікальною, а тому може бути компенсована іншими
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членами соціуму. Тобто негативні наслідки заборони не мають абсолютного характеру, і охоронювані законом про кримінальну відповідальність об’єкти є більш значущими порівняно з ними. З нашої точки
зору, такий висновок є очевидним для всіх особливо тяжких, тяжких
злочинів та злочинів середньої тяжкості, а також більшості злочинів
невеликої тяжкості. І лише в певних випадках учинення останніх у
вирішенні питання можуть виникати певні сумніви. Передусім це стосується ситуацій, де злочини межують із адміністративними й іншими
правопорушеннями. Зважаючи на те, що в основу класифікації злочинів за ступенем тяжкості покладено такий матеріальний критерій, як
суспільна небезпечність, то стає очевидним зв’язок аналізованої обставини соціальної обумовленості з іншою такою обставиною – суспільною небезпечністю.
Крім того, вважаємо за можливе зауважити, що відзначені негативні наслідки кримінально-правової заборони настають не з моменту запровадження норми, і навіть не з моменту вчинення злочину, а лише
з моменту початку (або в процесі) реального відбування (виконання)
призначеного судом покарання щодо засудженого. Тобто ці наслідки
настануть лише за відсутності звільнення відповідної особи від кримінальної відповідальності, притягнення до неї без призначення покарання або у разі, коли така особа не буде звільнена від покарання.
Тобто навіть у разі існування норми і скоєння відповідним суб’єктом
діяння, що нею передбачене, негативні наслідки кримінально-правової заборони можуть і не настати.
Викладене дозволяє стверджувати, що для визнання кримінально-правової норми соціально обумовленою негативні наслідки заборони мають бути явно меншими за позитивні. При цьому слід ураховувати, що шкода від наявної заборони заподіюється не лише засудженому
за відповідний злочин, а й іншим особам та суспільству в цілому1.
4.4. Повнота і ненадмірність заборони
Кримінальне законодавство можна визнати науково обґрунтованим, якщо воно, по-перше, повністю (без прогалин) охоплює коло
Пащенко О. О. Співрозмірність позитивних і негативних наслідків ... .
С. 61–63.
1
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діянь, кримінально-правова боротьба з якими доцільна; по-друге,
своєчасно виключає кримінальну караність тих діянь, підстави для
криміналізації яких вже відпали1. Тому, з одного боку, наявні кримінально-правові норми мають вичерпним чином забезпечувати захист
суспільних відносин, що потребують такої (кримінально-правової)
охорони; з другого – у законодавстві не має бути норм, що охороняють
суспільні відносини надмірно, без достатніх підстав для цього.
Як зазначає О. І. Коробєєв у пізнішій роботі, недоліки кримінально-правової законотворчості, помилки при криміналізації можуть
призвести до двох протилежних, але однаково небажаних наслідків:
до створення прогалин у кримінальній караності або, навпаки, до її
надмірності, надлишковості. У першому випадку, переконує правник,
незахищеність певних суспільних відносин кримінально-правовими
засобами на тлі реально завданої їм шкоди нерідко штовхає до пошуку непередбачених законом альтернатив – від самосуду до натяжок у
кваліфікації і погано прихованої аналогії, у другому (перенасиченість
законодавства кримінально-правовими заборонами, необхідність
у яких вже відпала або навіть не існувала зовсім) – криміналізація
«із запасом» підриває відразу два принципи кримінальної політики:
принцип економії кримінальної репресії (оскільки до відповідальності притягується невиправдано велика кількість громадян), і принцип
невідворотності відповідальності (оскільки ще частіше такий закон
на практиці перестає застосовуватися)2. Другий відзначений наслідок
свідчить про зв’язок розглядуваної обставини соціальної обумовленості з принципами кримінальної політики держави, що підкреслює
важливість її встановлення.
Законодавчі прогалини та надлишкова нормативність є підвидами
юридичних помилок, що існують (можуть мати місце) підчас законотворчості. Поряд із юридичними, виділяють також ще логічні та
граматичні помилки. Особливістю юридичних помилок є те, що вони
не витікають безпосередньо із тексту закону3. З цього, на наш погляд,
випливає висновок, що прогалини в законі, так само як і надлишкова
нормативність, – це порушення його змісту, а не форми. Тому названі
1
2

Коробеев А. И. Криминализация и пенализация деяний ... . С. 12.
Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В. С. Комиссарова.

С. 46.
3

Надеев Р. Законотворческие ошибки. Рос. юстиция. 2001. № 5. С. 20.
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питання мають досліджуватися не підчас аналізу проблеми законодавчої техніки, а окремо від неї. З’ясування відзначених питань являє
собою зміст окремої обставини соціальної обумовленості.
Розгляд повноти і ненадмірності заборони, з нашої точки зору, має
проводитися у двох напрямах (аспектах). Перший із них полягає у пошуку відповіді на питання, чи не дублює досліджувана норма положення інших норм? Якщо так, то чи є виправданим стан конкуренції
між ними, що утворюється в такому випадку? У тому разі, коли аналізована норма є спеціальною, відзначений аспект передбачає також
з’ясування того, наскільки обґрунтованим є її існування. Другий аспект, на наш погляд, полягає у встановленні того, чи повною мірою
ознаки відповідного складу злочину викладено в аналізованій кримінально-правовій нормі.
Тепер послідовно розглянемо зазначені аспекти.
Починаючи висвітлення першого аспекту, зауважимо, що під конкуренцією статей КК розуміють наявність двох або більше статей
Особливої частини, які з різним ступенем деталізації описують одне
й те саме злочинне діяння і встановлюють за нього різну за ступенем
суворості відповідальність. Розглядувані випадки мають місце там, де
конкурують між собою загальна та спеціальна статті закону1. У літературі виділяють також такий вид конкуренції кримінально-правових
норм, як конкуренція спеціальних норм між собою2. В будь-якому разі
конкуренція пов’язана із виділенням спеціальних норм, а тому видається важливим дослідження соціальної обумовленості їх існування.
Раніше вже відзначалося, що однією з трьох категорій, на які можна поділити всі нові кримінально-правові норми, є та, що охоплює
норми, які відображають процес диференціації кримінального законодавства і виділяються з більш загальних за своїм змістом норм. У цю
групу, за спостереженням О. Ф. Шишова, входить більшість нових (на
той час) норм (злочинно-недбале зберігання сільськогосподарської
техніки, що являє собою окремий випадок службової недбалості; приписки, випуск в експлуатацію несправного транспортного засобу, що
є окремими випадками службових злочинів)3. Введення спеціальних
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.:
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. С. 273.
2
Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. С. 529.
3
Совершенствование мер борьбы с преступностью … . С. 105, 106.
1
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складів злочину часто пояснюється необхідністю посилення попереджувальної функції кримінального закону. Разом з тим, зазначає
Ю. В. Баулін, надмірне захоплення спеціальними складами злочинів часто призводить до необґрунтованої конкуренції загальної й
спеціальної кримінально-правових норм, яка негативно відбивається
на практиці застосування КК1.
Як зазначає О. М. Литвак, конкуренція норм створює труднощі їх
застосування. При цьому, зауважує науковець, «немає сенсу створювати спеціальну статтю Особливої частини із санкцією, яка не посилює,
а, навпаки, пом’якшує покарання»2. В такому випадку, на його думку,
виникає протиріччя між двома правилами кваліфікації злочинів. Згідно з першим правилом, якщо конкурують загальна і спеціальна норма
(конкуренція щодо об’єму), застосовується спеціальна, а у відповідності з другим – якщо конкурують статті з різними санкціями – то
стаття, яка передбачає більш сувору санкцію3. Для ілюстрації другого
правила дослідник наводить конкуренцію між ч. 2 ст. 89 КК України
1960 р. (умисне знищення або пошкодження державного або колективного майна шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом) та ст. 207 КК України 1960 р. (знищення і руйнування пам’яток
історії та культури незалежно від способу). У першому випадку винна особа може бути покарана позбавленням волі строком до десяти
років, а в другому – лише до трьох років. Але спеціальна норма, на
думку правника, мала би посилити охорону пам’ятників історії і культури. Згідно з першим наведеним вище правилом кваліфікації, з його
точки зору, мала б застосовуватися спеціальна норма, а згідно другого
– інша, та, що має більш сувору санкцію. Правознавець називає такі
випадки «конкуренція між конкуренціями»4.
Викладене зумовлює такі міркування. По-перше, спеціальні норми
створюються не лише з метою посилення відповідальності, як стверджує О. М. Литвак. Диференціація кримінальної відповідальності відбувається не лише шляхом посилення санкцій, а й зворотнім шляхом.
Необхідність існування привілейованих норм є в науці кримінальБаулін Ю. В. Сучасне кримінальне право України … С. 36.
Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. С. 86.
3
Там само. С. 86, 87; Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: монографія.
Київ: Юрінком, 1998. С. 53–73.
4
Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. С. 87.
1
2
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ного права загальновизнаною. По-друге, наведений для порівняння
приклад є не зовсім коректним. Навіть керуючись логікою дослідника, ці норми не можна розглядати як такі, що конкурують по об’єму,
оскільки не всі притаманні загальній нормі ознаки наявні у тій, що
названа спеціальною. Такою ознакою є відзначений дослідником спосіб учинення злочину. Ця ознака є конститутивною для ч. 2 ст. 89 КК
1960 р. і, водночас, не знаходить свого відображення у ст. 207 КК
1960 р. Тобто зазначені норми співвідносяться не як частка і ціле, а як
поняття, що перетинаються. Тому вони не можуть розглядатися як загальна і спеціальна норми. З огляду на це, на нашу думку, такі випадки
слід кваліфікувати за сукупністю злочинів. Більш обґрунтованим було
б порівняння ст. 207 КК 1960 р. з ч. 1 ст. 89 КК 1960 р., яка не містить
вказівку на спосіб учинення злочину як на обов’язкову ознаку її складу. Санкція цієї норми містила у якості найбільш суворого покарання
позбавлення волі на строк до одного року, тобто була менш суворою
порівняно із санкцією ст. 207 КК 1960 р. Крім того, слід зауважити,
що перед тим, як порівнювати санкції, слід звернути увагу на об’єкти, які охороняються взятими для порівняння нормами. Ст. 207 КК
1960 р. мала своїм об’єктом громадську моральність, і водночас охороняла також відносини власності. В той же час ст. 89 КК 1960 р.
(в жодній із своїх частин) громадської моральності не охороняла.
Тому, навіть, якщо б санкція останньої була б більш сувора ніж у першої, вчинені випадки мали б кваліфікуватися за сукупністю для відображення заподіяння шкоди обом об’єктам кримінально-правової
охорони, а не лише власності. Викладене дозволяє стверджувати, що
наведений О. М. Литваком приклад не стосується випадку конкуренції загальної та спеціальної норм.
Через наявність поліоб’єктності не можуть бути підтримані й критичні судження науковця щодо наявності у проекті нового КК України спеціальної норми щодо відповідальності за посягання на життя
державного діяча у зв’язку з його державною діяльністю1. Слід зауважити, що відзначена спеціальна норма збереглася і під час прийняття
КК України 2001 р. і на теперішній час. Такий об’єкт, як нормальна
діяльність усіх гілок влади (а також політичних партій), статтею про
вбивство не охороняється. З іншого боку, життя людини захищається
1
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чинною ст. 112 КК лише як додатковий об’єкт1, тобто основне покликання наведеної норми полягає в убезпеченні зовсім інших суспільних відносин, а тому сенс у виділенні досліджуваного спеціального
складу все ж таки є2.
О. М. Бондаренко, аналізуючи у 1995 р. зміни, що були внесені до
чинного на той час кримінального законодавства, підмітив, що вони
призвели до появи багатьох спеціальних норм. Запровадження останніх, зауважує правник, було обумовлене прагненням законодавця взяти під особливу охорону певних осіб, акцентувати увагу на підвищеній суспільній небезпечності відповідних посягань3. Не виключаючи,
в принципі, необхідність спеціальних норм, науковець наголошує на
тому, що їх доцільність можливо визнати у виключних випадках, що
стосуються особливо небезпечних злочинів. В той же час, у випадку
здійснення злочинів, що не мають великої суспільної небезпечності,
з точки зору дослідника, існування в законі про кримінальну відповідальність великої кількості спеціальних норм навряд чи є необхідним.
При цьому особливості конкретних осіб, діяльність окремих органів
могли б бути враховані законодавцем у відносно-визначеній чи альтернативній санкції. Викладене, на переконання О. М. Бондаренка,
призводить до висновку про доцільність скорочення спеціальних кримінально-правових норм4.
На думку Д. С. Азарова, «очевидно, що спеціальні норми створюються переважно у тому разі, коли ознаки передбачених ними злочинів є доволі специфічними та (або) суспільна небезпека таких злочинів вища за небезпеку посягань, передбачених загальними нормами»5.
У випадку ст. 363 КК (в редакції 2001 р. – порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислюваних систем) зазначені
Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / за ред.:
В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і допов. Харків:
Право, 2015. С. 33.
2
Пащенко О. О. Повнота і ненадмірність заборони як обставина соціальної
зумовленості закону про кримінальну відповідальність. Наук. вісн. Херсон. держ.
ун-ту. Сер.: Юрид. науки. 2015. Вип. 6. Т. 3. С. 49.
3
Бондаренко О. М. Про деякі питання спеціальних кримінально-правових
норм. Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. С. 262.
4
Там само. С. 262, 263.
5
Азаров Д. С. Про декриміналізацію необережних діянь … . С. 102.
1
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обставини порівняно зі ст. 367 КК, з точки зору дослідника, відсутні.
Він стверджує, що «оскільки санкції ст. 367 КК суворіші за санкції
ст. 363 КК, вважається слушним твердження про те, що службова недбалість є більш небезпечним злочином, ніж порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислюваних систем. Надто
специфічних ознак останнього злочину, які не могли б охоплюватися складом службової недбалості, не існує, а сама по собі наявність
«комп’ютерного елемента» в суспільно небезпечних діяннях особи не
дає достатніх підстав відносити скоєне до «комп’ютерних» злочинів»1.
З приводу викладеного зауважимо, що ст. 367 КК буде загальною по
відношенню до ст. 363 КК виходячи із усіх її ознак крім суб’єкта.
З точки зору останнього – навпаки, 363 КК буде загальною, оскільки
діяння нею передбачені можуть скоюватися і загальним суб’єктом, а
367 КК – лише спеціальним. Тому і сама норма в цьому аспекті виступає спеціальною по відношенню до ст. 363 КК.
Ще 1991 р. фахівці в галузі комп’ютерної техніки пропонували у
якості спеціального складу злочину, що посягає на безпечне функціонування обчислювальної техніки, сформулювати норму про кримінальну відповідальність за незаконне проникнення в обчислювальні
системи2. Слід зауважити, що чинний КК містить таку норму, назва і редакція якої неодноразово змінювалася після його прийняття:
ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку).
За спостереженням С. В. Бабаніна, з метою недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення
підприємств, врегулювання основних важливих аспектів протидії
цьому явищу, Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» від 10 жовтня 2013 р., яким внесено доповнення
у тому числі і до КК України. Так, КК, зокрема, доповнено ст. 2062
«Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації», яка фактично передбачила кримінальну відповідальність за рей1
2
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дерство1. Названа норма стала спеціальною по відношенню до злочинів проти власності.
Досліджуючи норми ст. 225 КК Російської Федерації (далі – РФ)
«Неналежне виконання обов’язків щодо охорони зброї, бойових
припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв», А. В. Ростокінський зазначає, що вони виділилися із кримінально-правової заборони, що раніше була закріплена в ст. 219 КК РРФСР 1960 р., а
у теперішній час – ст. 224 КК РФ «Недбале зберігання вогнепальної
зброї». Думка дослідника з приводу того, що відповідні правовідносини були взяті під кримінально-правову охорону саме в умовах
економічної лібералізації, швидкого зростання легального ринку озброєнь та кількості осіб, що мають вогнепальну зброю, а також збільшення кола суб’єктів, які виконують обов’язки з охорони відповідних
предметів2, – свідчить про те, що він пояснює необхідність виділення
спеціального складу злочину зміною умов життя суспільства. Слід зауважити, що КК України 2001 р. такої спеціальної норми не містить.
Відповідальність за відповідні діяння передбачено у загальній нормі:
ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів),
яка кореспондує раніше чинній ст. 224 КК 1960 р., що мала таку саму
назву. На момент прийняття КК України 2001 р. більшість умов, відзначених А. В. Ростокінським, в нашій державі, на відміну від РФ,
була відсутня, а тому вітчизняний законодавець не пішов відповідним
шляхом. Проте зараз, в умовах проведення антитерористичної операції, можна стверджувати, що і в Україні збільшилася кількість осіб,
що мають вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини та
пристрої, а також зросла чисельність суб’єктів, які виконують обов’язки з охорони відповідних предметів. Нажаль, це супроводжується наслідками негативного характеру, прикладом яких може стати вибух
складів з бойовими припасами неподалік м. Сватове Луганської області 29 жовтня 2015 р. В цей день, близько 19 год. 30 хв., загорівся
майданчик на військовому арсеналі розміром 300 на 300 метрів, де
знаходилось понад три тисячі тонн різних боєприпасів. Розлітання
снарядів сягало меж міста, тому постраждав також житловий сектор.
Було пошкоджено 9 п’ятиповерхових, 6 чотириповерхових і 20 триповерхових будинків. Загинуло четверо людей, така сама кількість була
1
2

Бабанін С. В. Морально-правові передумови … . С. 74.
Энциклопедия уголовного права. Т. 21. С. 117.
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поранена1. Тому зараз в Україні, з нашої точки зору, наявна необхідність у запровадженні спеціальної кримінально-правової норми, що
передбачала б підвищену відповідальність за неналежне виконання
обов’язків щодо охорони зброї, бойових припасів, вибухових речовин
та вибухових пристроїв.
Продовжуючи аналіз ст. 225 КК РФ, А. В. Ростокінський відзначає,
що у неї були включені норми про неналежне зберігання зброї масового знищення, або матеріалів чи обладнання які можуть бути використані при створенні такої зброї (ч. 2)2. Цей склад злочину виступає
кваліфікованим по відношенню до того, що закріплено у ч. 1 аналізованої статті. Відповідальність у ч. 2 підвищується у зв’язку з наявністю у ній доволі специфічного предмета злочину, який являє значно
більшу загрозу для громадської безпеки, ніж «звичайні» предмети, наведені у ч. 1. Відзначаючи обґрунтованість виділення такого спеціального складу в КК РФ, в той же час вважаємо, що вітчизняний законодавець не повинен іти таким шляхом. Україна, на відміну від Росії,
є без’ядерною державою. Більше того, за розроблення, виробництво,
зберігання, транспортування (та деякі інші діяння) щодо зброї масового знищення у ст. 440 КК передбачено кримінальну відповідальність.
Тому правомірного поводження зі зброєю такого виду в Україні бути
не може. Отже, і порушити правила щодо такої зброї неможливо через
їхню відсутність. Неможна неналежно виконувати обов’язки, яких легально не існує. Тому наявність відповідного кваліфікованого складу
злочину в КК Україні була би позбавлена сенсу3.
На думку В. В. Дзундзи, тенденцію, яка намітилася в КК до збільшення кількості спеціальних норм, які встановлюють відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність, навряд чи можна вважати виправданою і доцільною,
особливо, коли ця діяльність передбачається як кваліфікуюча ознака
складу злочину. Правник відзначає, що наявність такої ознаки в одних
Воронцов П. Вибухова ніч у Сватовому. Голос України. 2015. 31 жовт.
(№ 202). С. 1, 12; Воронцов П. Сватове в зоні особливої уваги саперів. Голос України. 2015. 3 листоп. (№ 204). С. 1.
2
Энциклопедия уголовного права. Т. 21. С. 117.
3
Пащенко О. Соціальна обумовленість виділення спеціальних кримінально-правовий норм-заборон. Jurnalul juridic national: Teorie si practica. 2016. № 1/1.
С. 83.
1
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складах закономірно породжує питання про те, чому вона відсутня в
інших подібних складах злочинів1. Як приклади наявності такої ознаки науковець наводить норми, що містяться у чч. 2, 3 ст. 307, ч. 3
ст. 309, ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК. В той же час у нього
викликає здивування її відсутність в інших складах злочинів, розташованих у розділі ХІІІ Особливої частини КК «Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини у сфері здоров’я населення», особливо, у таких
як, ст. ст. 305, 308, 310–313, 316, 319, 322 КК. Наслідком такого становища, як правильно відзначає дослідник, є те, що відповідальність за
наведені діяння (які з його точки зору, володіють не меншою суспільною небезпечністю, ніж ті, в яких відзначена ознака наявна) настає
за нормою загальною, тобто за ст. 304 КК. Така ситуація, підсумовує
правник, безумовно потребує вдосконалення норм, які передбачають
відповідальність за втягнення неповнолітніх в злочинну та іншу антисуспільну діяльність. Але вдосконалення цих норм, на його погляд,
має здійснюватися не шляхом нарощення спеціальних норм, оскільки
таку кваліфікуючу ознаку можна передбачити в кожному складі, і тоді
загальна норма стане фікцією. Навпаки, як наголошує В. В. Дзундза,
усунення наявних у КК протиріч можливе, мабуть, шляхом вдосконалення загальної норми, встановлення в ній відповідних кваліфікуючих ознак, які б дозволили охопити ознаки спеціальних норм, та
відповідно виключити останні з КК як зайві й такі що породжують
суперечності в теорії та практиці боротьби зі злочинністю2.
З приводу наведеного вважаємо за необхідне висловити такі міркування. На наш погляд, відзначене науковцем становище пояснюється
тим, що в певних злочинах другої наведеної ним групи неповнолітній виступає не як співучасник відповідних злочинів, а як потерпілий,
тобто незаконні операції з наркотичними засобами та іншими предметами здійснюються не за його участю, а стосовно нього. До таких
злочинів належать: незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314 КК), схиляння до
вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
Дзундза В. В. Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та
іншу антисуспільну діяльність згідно новим КК України. Вісн. Нац. ун-ту внутр.
справ. Харків. 2003. Вип. 22. С. 37.
2
Там само. С. 37, 38.
1

323

Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність

(ст. 315 КК). В інших випадках – йдеться про найбільш поширені злочини в досліджуваній сфері: незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309
КК) або з метою збуту чи, власне, збут таких предметів (ст. 307 КК).
При цьому слід мати на увазі, що наркотики, психотропні засоби та
їх аналоги чинять на організм неповнолітнього більш небезпечний
вплив, ніж на дорослу людину, а тому встановлення підвищеної відповідальності в зазначених випадках видається обґрунтованим. У
той же час більшість наведених правознавцем злочинів, у яких така
кваліфікуюча ознака відсутня, не є достатньо поширеними, особливо
серед неповнолітніх. А тому, з нашої точки зору, законодавець, дотримуючись принципу економії репресії, не передбачив у відповідних
випадках кваліфікуючої ознаки. Це стосується контрабанди відповідних предметів (ст. 305 КК), посіву або вирощування снотворного маку
чи конопель (ст. 310 КК), незаконних операцій з такими предметами, як прекурсори (ст. ст. 311, 312 КК) та обладнанням, призначеним
для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів (ст. 313 КК), незаконного публічного вживання наркотичних
засобів (ст. 316 КК), незаконної організації або утримання місць для
вживання одурманюючих засобів (ст. 322 КК), таких діянь, передбачених ст. 308 КК, як привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом
шахрайства. Вчинення дій із наведеного переліку за участю неповнолітніх важко навіть уявити. Певні діяння, зважаючи на свій вік, вони
взагалі вчинити не можуть. Це стосується незаконної видачі рецепта
на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
(ст. 319 КК), а також заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами чи обладнанням для виготовлення
зазначених предметів шляхом зловживання службовим становищем
(ст. ст. 308, 313 КК). У той же час, викрадення наркотичних засобів
(що також передбачене у ст. 308 КК) є достатньо поширеним серед
осіб, які не досягли вісімнадцяти років, а тому в цій частині зауваження В. В. Дзундзи виглядають доречними. І, навпаки, «випадає»
із переліку поширених злочинів, що вчинюються за участю неповнолітніх, організація або утримання місць для незаконного вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних ре324
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човин або їх аналогів (ст. 317 КК), за який законодавцем встановлено
відповідну кваліфікуючу ознаку. Тому у відзначеному аспекті науковець також правий, і відповідна спеціальна норма, з нашої точки зору,
підлягає виключенню з КК. В інших наведених випадках підтримати
позицію правника не вважаємо за можливе.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що підставою для запровадження спеціальних норм, що встановлюють відповідальність за
втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність у розділі ХІІІ Особливої частини КК повинна бути не суспільна небезпечність діянь, що утворюють основні склади відповідних
злочинів, а те, чи можуть неповнолітні бути потерпілими від них, а
також об’єктивна можливість учинення таких злочинів із залученням
неповнолітнього і типовість таких випадків.
Також, стверджує В. В. Дзундза, важко зрозуміти, чому за втягнення неповнолітніх до участі у створенні творів порнографічного
характеру (ч. 3 ст. 301 КК) чи зайняття проституцією (ч. 3 ст. 303 КК)
відповідальність настає за спеціальною нормою, а за втягнення неповнолітніх у набагато більш суспільно небезпечні злочини, наприклад,
умисне вбивство (ст. 115 КК), бандитизм (ст. 257 КК), терористичний
акт (ст. 258 КК), масові заворушення (ст. 294 КК) та інші тяжкі та особливо тяжкі злочини, відповідальність наставатиме на загальних підставах, у порядку ст. 304 КК1. На наш погляд, таку ситуацію потрібно
пояснити тим, що злочини, передбачені ст. ст. 301, 303 КК, посягають
на такий об’єкт, як громадська моральність. Тому залучення до дій,
передбачених у цих статтях, неповнолітніх, тобто осіб, психіка і система цінностей яких, а також їх уявлення про те, що робити добре,
а що погано, ще не до кінця сформовані, – являє підвищену суспільну небезпечність саме для відзначеного об’єкта. А при вбивстві, бандитизмі та інших указаних правником випадках вчинення тяжких та
особливо тяжких злочинів, ступінь суспільної небезпечності останніх
не підвищується, бо кримінально-правові норми, в яких вони передбачені, спрямовані на охорону зовсім інших об’єктів, а не громадської моральності, для якої заподіяння шкоди нормальному розвитку
і вихованню неповнолітнього є визначальним. До речі, через названі
Дзундза В. В. Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та
іншу антисуспільну діяльність згідно новим КК України. Вісн. Нац. ун-ту внутр.
справ. Харків. 2003. Вип. 22. С. 38.
1
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причини загальна норма, на яку посилається В. В. Дзундза (ст. 304
КК), також розташована у розділі ХІІ Особливої частини КК «Злочини проти громадського порядку та моральності». Викладене дозволяє підсумувати, що наявність спеціальних норм, що передбачають
у якості кваліфікуючих ознак таку, як «із залученням неповнолітнього», знов таки має пов’язуватися не із суспільною небезпечністю основних складів, а з їх зв’язком із нормальним розвитком і вихованням
таких осіб, з тим, чи виступають останні у разі вчинення відповідних
злочинів потерпілими, чи лише співучасниками. Точніше, мову слід
вести про ступінь пошкодження нормального розвитку і виховання
неповнолітніх, адже збиток зазначеному об’єкту завдається завжди, а
тому недарма законодавець передбачив загальну норму. У зворотному
випадку ст. 304 КК була б непотрібна1.
І. Р. Кузьміна пропонує прийняти спеціальну норму про відповідальність за погрозу або насильство щодо члена сім’ї, розташувавши
її в розділі Особливої частини КК, присвяченому відповідальності
за злочини проти життя та здоров’я особи2. Свою пропозицію дослідниця обґрунтовує тим, що у дореволюційному російському кримінальному праві насильство проти батьків було криміналізоване, а
також тим, що сьогодні звернення до проблематики вдосконалення
кримінально-правової боротьби з насильницькими злочинами проти
сім’ї, на її погляд, відповідає як потребам практики, так і логіці послідовного захисту та охорони прав людини і громадянина кримінально-правовими засобами3. Вважаємо таку пропозицію неприйнятною
з таких міркувань. По-перше, насильство за ступенем інтенсивності
може бути дуже різним: від поштовху до заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, а тому передбачити всі його прояви в одній спеціальній
нормі видається дуже проблематичним. По-друге, не всі види насильства, а тим паче погрози його застосування, на сьогодні є кримінально караними. Найменш інтенсивним із них зараз є завдання удару
(ст. 126 КК). Що ж стосується погрози, то чинний КК взагалі передбачає в цьому аспекті відповідальність лише за погрозу вбивством
(ст. 129 КК). Тому пропозиція науковця полягає не лише у створенні
Пащенко О. Соціальна обумовленість виділення … . С. 84, 85.
Кузьмина И. Р. Защита от насилия в семье в новом уголовном законодательстве Украины. Актуальні проблеми політики. Одеса. 2002. Вип. 13–14. С. 585.
3
Там само. С. 585, 586.
1
2
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спеціальної норми щодо вже існуючих, а й у розширенні меж криміналізації, що навряд чи можна визнати виправданим. По-третє, виділення норми за ознакою спеціального потерпілого – «член сім’ї»,
з нашої точки зору, не свідчить про якісно новий ступінь суспільної
небезпечності порівняно з іншими потерпілими. Тому, якщо ним є,
скажімо, дитина, то його особливості можна врахувати при призначенні покарання (як обставину, що його обтяжує: п. 6) ст. 67 КК – вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що
перебуває в безпорадному стані) за однією із вже існуючих норм. Те
саме стосується ситуацій, коли член сім’ї (потерпілий) перебував від
суб’єкта у матеріальній чи іншій залежності (п. 8) ст. 67 КК). По-четверте, життєвий уклад сьогоднішнього суспільства суттєво відрізняється від того, що був у дореволюційній Російській імперії, на досвід
якої посилається правознавець. Суспільство вже далеко відійшло від
тих патріархальних порядків, на яких ґрунтувалася тодішня сім’я.
Добре це чи ні – окреме питання, але, зважаючи на викладене, реципіювання історичного досвіду у відповідній сфері видається необґрунтованим. Тому пропозиція І. Р. Кузьміної щодо запровадження у
КК України спеціальної норми про відповідальність за погрозу або
насильство щодо члена сім’ї, на наш погляд, є неприйнятною.
С. Г. Келіна відзначає, що якщо норма не застосовується у зв’язку
з прийняттям нового кримінального закону, який «перемикає» вчинення дій на себе, то це є підставою для декриміналізації відповідного діяння1. Вважаємо з цього приводу, що такої підстави для декриміналізації бути не може. У такому випадку «стара» норма може
зберігати загальнопревентивне значення, а нова (спеціальна) починає
реально застосовуватися на практиці. Якщо ж нова норма є ширшою
порівняно з раніше існуючою, то спеціальною стає остання, і в цьому
випадку саме вона має продовжувати застосовуватися. У тому разі,
коли цього не відбувається, на наш погляд, на відміну від позиції,
С. Г. Келійної, слід докоряти правозастосувачеві, а не ініціювати ще
одну зміну законодавства (декриміналізовувати діяння, передбачене
«старою» нормою).
На підставі викладеного вважаємо, що підставою для існування (передбачення) в законодавстві про кримінальну відповідальКелина С. Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний.
С. 14–17.
1
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ність спеціальних складів злочину є істотна відмінність у характері або ступені суспільної небезпечності діяння, що міститься у
них, порівняно із загальними нормами. При цьому, така відмінність
має бути настільки істотною, що її неможливо буде відобразити у
відносно визначеній або альтернативній санкції однієї (загальної)
норми. У тому разі, коли йдеться про характер суспільної небезпечності, загальна і спеціальна норми розташовані, як правило, в різних
розділах Особливої частини КК, а коли про ступінь – у межах одного
розділу.
Прикладом першої ситуації є ст. 119 КК «Вбивство через необережність» (загальна норма) та ч. 3 ст. 276 КК порушення правил безпеки
руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (спеціальна норма). Відзначаємо,
що другий злочин посягає перш за все на безпеку руху та експлуатації транспорту, тобто на зовсім інший об’єкт кримінально-правової
охорони, ніж загальна норма. Це зумовлює різний характер суспільної небезпечності наведених злочинів. Життя людини виступає у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 276 КК, лише додатковим об’єктом, хоча
й обов’язковим. Ця норма існує перш за все для охорони зовсім інших
суспільних відносин. А факт заподіяння шкоди двом суспільним відносинам одночасно свідчить про поліоб’єктність наведеного злочину, що,
своєю чергою, зумовлює його більшу суспільну небезпечність порівняно з убивством через необережність (ст. 119 КК). Цей висновок набуває
свого відображення у санкціях розглядуваних статей КК. У ч. 3 ст. 276
КК, яка застосовується навіть у випадку смерті однієї людини, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти
років, а в санкції ч. 1 ст. 119 КК, де передбачено аналогічний наслідок, –
обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі
на той самий строк. Навіть у санкції ч. 2 ст. 119 КК, яка застосовується
лише у випадку заподіяння смерті двом або більше особам, передбачено
позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, тобто покарання
менш суворе, ніж у спеціальній нормі (ч. 3 ст. 276 КК).
Прикладом розташування загальної і спеціальної норм в межах
одного розділу Особливої частини КК є умисне вбивство (ч. 1 ст. 115
КК) та умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
(ст. 118 КК). Тут характер суспільної небезпечності зазначених зло328

Розділ 4. Обставини соціальної обумовленості охоронних кримінально-правових
норм (законів про кримінальну відповідальність)

чинів є однаковим (на відміну від першого випадку). Відповідні
кримінально-правові норми створені для охорони одного і того ж
об’єкта – життя людини. Проте ступінь суспільної небезпечності посягань на нього буде різним, що також набуває відображення у санкціях цих норм, як і в першому прикладі. Так, у ч. 1 ст. 115 КК передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до
п’ятнадцяти років, а в ст. 118 КК – виправні роботи на строк до двох
років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі
на строк до двох років.
У разі порушення наведеної підстави виділення спеціальних
кримінально-правових норм може утворитися одна із двох ситуацій,
які напряму пов’язані з аналізованою обставиною соціальної обумовленості. Ці випадки поділяються залежно від того, утворює спеціальна
норма привілейований чи кваліфікований склад злочину. Слід відзначити, що в обох випадках порушується саме ненадмірність заборони,
оскільки діяння, що містяться у таких нормах, вже передбачені як злочини в нормах загальних. Тобто такі спеціальні норми мають розглядатися як надмірні. Висновок про те, що в тому разі, коли необґрунтовано
виділена спеціальна норма утворює кваліфікований склад злочину, не
порушується повнота заборони, є очевидним, тоді як щодо привілейованих норм у цьому аспекті, слід навести певні міркування. Вважаємо,
що необґрунтоване виділення привілейованих норм повноти заборони
не порушує, як це може здатися на перший погляд, оскільки не утворює
прогалин у законодавстві про кримінальну відповідальність. Так само,
з нашої точки зору, дотримано в названих випадках і таку обставину соціальної обумовленості, як суспільна небезпечність. Останній висновок
зумовлюється тим, що зміст названої обставини полягає у з’ясуванні
того, чи є така небезпечність достатньою для визнання відповідного
діяння злочином, чи ні. А з огляду на те, що необґрунтовано виділена
привілейована норма все ж таки визнає передбачене у ній діяння злочином, а не декриміналізує його, обставині суспільної небезпечності вона
відповідає. Інша річ, у такому випадку відсутня істотна відмінність між
суспільною небезпечністю діянь, передбачених загальній і спеціальній
нормах. Але на наявність чи відсутність самої суспільної небезпечності
зазначене не впливає, а характеризує (як було показано вище) порушення ненадмірності заборони1.
1

Пащенко О. Соціальна обумовленість виділення … . С. 85, 86.
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Тепер перейдемо до висвітлення другого аспекту, необхідного
для встановлення розглядуваної обставини соціальної обумовленості.
Мова, як вже зазначалося на початку підрозділу, йтиме про повноту
викладення у диспозиціях кримінально-правових норм ознак складів
відповідних злочинів. Важливість встановлення названого аспекту зумовлюється тим, що кожне змістовне слово у тексті закону про
кримінальну відповідальність стосується певної ознаки злочину (потерпілого, діяння, наслідків, вини тощо), а тому непередбачення там
однієї із названих ознак свідчитиме про те, що особа, яка вчинила
відповідне суспільно небезпечне діяння, не може бути притягнута до
відповідальності через прогалину у кримінально-правовій забороні.
І, навпаки, якщо до переліку ознак потрапить така, що не має там бути
– норма не відповідатиме аналізованій обставині через надмірність
заборони. У більшості випадків слід аналізувати такі ознаки як діяння, наслідки і вина. Таким чином, якщо для встановлення першого
(основного) аспекту слід порівнювати досліджувану норму з іншими,
то для другого – необхідно вдатися до аналізу її внутрішнього змісту1.
Однією з основних вимог, що ставляться суспільством до законотворчої діяльності, є точна вказівка в правових нормах підстав і меж
юридичної відповідальності. Охоронні норми можуть виконувати
свою функцію за умови точної вказівки, які конкретно дії ними заборонені. Для того, щоб людина могла утримуватися від вчинення
тих чи інших дій, вона повинна мати про них досить повне уявлення2.
У формуванні ознак складів злочинів характерною є комбінація абстрактності й казуїстичності. Як відзначає Ю. В. Баулін, завдання полягає в тому, щоб знайти «золоту середину» при описі ознак певного
виду злочинної поведінки. З одного боку, переконує вчений, необхідно ясно й чітко визначити ознаки й межі злочинної поведінки, а з другого – не допустити прогалин у криміналізації суспільно небезпечної
поведінки людей3.
Пащенко О. О. Деякі аспекти проблеми повноти і ненадмірності кримінально-правової заборони. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та
перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 5–6 лют.
2016 р.). Дніпропетровськ: Правовий світ, 2016. С. 57.
2
Филимонов В. Д. О выражении в законе оснований и пределов уголовной и
административной ответственности. Государство и право. 1993. № 12. С. 62, 64.
3
Баулін Ю. В. Сучасне кримінальне право України. С. 35.
1
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Д. Ю. Гуренко, досліджуючи злочин, передбачений ст. 348 КК
України (посягання на життя працівника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону або військовослужбовця), дійшов висновку, що
при формуванні згаданої статті було порушено принцип «безпрогалинності», оскільки у ній, крім посягання на життя працівника правоохоронного органу, криміналізовано також посягання на життя лише
його «близьких родичів». Така конструкція, з точки зору дослідника,
потребує усунення прогалини шляхом заміни терміна «близьких родичів» на термін «близьких»1.
О. В. Козаченко пропонує замість поняття «схиляння» в диспозиції
ст. 315 КК (схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів) передбачити термін «втягування», оскільки
за межами складу злочину опинилися діяння, які мають ненасильницький характер, а також ненасильницькі дії, які не збуджують бажання, а виявляються у формі психологічного насильства2. Очевидно,
що тут він звернув увагу на невідповідність ст. 315 КК такій обставині
соціальної обумовленості як повнота і не надмірність заборони, хоча
серед зазначених ним одинадцяти підстав криміналізації про неї не
писав.
М. В. Карчевський відзначив прогалини, наявні у ст. 361 КК (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
чи систем електрозв’язку), пов’язані з конструкцією об’єктивної сторони злочину. Зокрема, наголошує правник, відповідно до чинного
законодавства, настання вказаних у диспозиції зазначеної кримінально-правової норми наслідків, не буде визнаватися злочинним, якщо їм
не передувало несанкціоноване втручання в роботу засобів опрацювання інформації3. Через названу причину не охоплюються згаданою
нормою і випадки фізичного пошкодження або знищення носія, який
був відокремлений від електронно-обчислюваної машини, автоматизованої системи або комп’ютерної мережі, з метою знищення інфорГуренко Д. Ю. Кримінальна відповідальність за посягання … . С. 15.
Козаченко О. В. Деякі питання реформування кримінального законодавства
щодо злочинів проти здоров’я населення. Актуальні проблеми політики. Одеса.
2003. Вип. 16. С. 358, 359.
3
Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона … . С. 202.
1
2
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мації, яка на ньому знаходиться. Без несанкціонованого втручання є
можливим й ознайомлення з інформацією, яка обробляється, а також
блокування такої інформації. У той самий час відсутність несанкціонованого втручання (діяння) не означає, що настання зазначених у
диспозиції наслідків, втрачає суспільну небезпечність, оскільки головним чинником суспільної небезпечності комп’ютерного злочину
була і залишається значущість інформації1.
Аналізуючи принцип безпрогальності і ненадмірності заборони стосовно ст. 363 КК (Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи систем електрозв’язку або порядку чи правил
захисту інформації, яка в них оброблюється), науковець зауважує, що
суб’єктом названого злочину може бути лише особа, яка відповідає
за експлуатацію названих у диспозиції предметів. Таке визначення
суб’єкта, переконує правознавець, перебуває у явній невідповідності з формами об’єктивної сторони розглядуваного злочину, яка може
виражатися в порушенні порядку захисту інформації, правил захисту
інформації або правил експлуатації комп’ютерної техніки. За таких
умов, робить висновок дослідник, формулювання ознак спеціального суб’єкта, значно звужує можливості використання ст. 363 КК,
створює певні прогалини в кримінально-правовій охороні суспільних
відносин від злочинних посягань у сфері інформаційних технологій2.
Таким чином, проаналізувавши кримінально-правову охорону інформаційної безпеки України, М. В. Карчевський обґрунтовано дійшов
висновків, що принципу безпробільності заборони не відповідає,
по-перше, ст. 361 КК, через конструкцію її об’єктивної сторони, і,
по-друге, ст. 363 КК, через передбачення у ній спеціального суб’єкта
злочину. Оцінюючи наведене в якості позитивного доробку правника в дослідження розглядуваної обставини соціальної обумовленості,
водночас зауважуємо, що наступна підмічена ним прогалина у кримінальному законодавстві, насправді такою не є. Зокрема, дослідник
зауважує, що існує прогалина у сфері забезпечення дотримання вимог
експлуатації комп’ютерної техніки, порядку та правил захисту інформації, що пов’язана з невідповідністю норм конститутивних галузей
права проблемам захисту суспільних відносин у сфері використання
1
2
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інформаційних технологій. На його думку, відсутність спеціального
нормативного регулювання у сфері захисту недержавної інформації
призводить до недостатності заходів щодо захисту такої інформації,
які мають здійснюватися її власниками, та певною мірою потенційно
небезпечна зростанням показників комп’ютерної злочинності. При
цьому, зауважує дослідник, можливості використання ст. 363 КК для
стимулювання застосування засобів інформаційної безпеки в цьому
сегменті інформаційних відносин значно обмежені через відсутність
норм, які б зобов’язували їх використовувати1. З нашої точки зору,
мову тут слід вести не про прогалину у кримінально-правовій охороні
певних суспільних відносин, як це робить правник, а про невідповідність суспільним потребам норм регулятивних галузей права. Вважаємо, що коли йдеться про бланкетні диспозиції, кримінальне право
не може, більш того, не повинно охороняти суспільні відносини, які
іншими галузями права не врегульовані. А оскільки прогалина наявна в регулятивному законодавстві, то, відповідно, кримінально-правова норма не може бути визнана соціально необумовленою через
таку прогалину. В такому разі можна піддавати сумніву соціальну
обумовленість норм відповідної галузі регулятивного законодавства,
але це вже виходить за предмет нашого дослідження. Усунення прогалини в регулятивному законодавстві, своєю чергою, зумовить при
дослідженні соціальної обумовленості охоронної норми звернення до
аналізу її відповідності тому обсягу відносин, який регулюється позитивним правом після внесення змін до нього. Не можна охороняти
від суспільно небезпечних посягань те, чого в позитивному праві ще
не існує2.
У зв’язку із зазначеним слід підтримати А. В. Наумова, який зауважує, що у разі виникнення на практиці випадку, коли соціально-економічні умови розвитку суспільства зумовлюють необхідність заборони
якого-небудь суспільно небезпечного діяння як злочинного, прогалина
в законодавстві відсутня, оскільки цей випадок до прийняття відповідного закону перебуває поза правовим впливом. Тут має місце неповнота законодавства, (у першу чергу регулятивного – О. П.), оскільки
виявлена вада перебуває поза межами чинних правових норм3.
1
2
3

Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона … . С. 204, 205.
Пащенко О. О. Деякі аспекти проблеми … С. 59.
Наумов А. В. Применение уголовно-правовых норм. С. 139.
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В. П. Ємельянов, Л. В. Новікова та М. Н. Семикін вважають, що
принцип безпробільності порушено під час формулювання ст. 2583
(Створення терористичної групи чи терористичної організації) оскільки під неї підпадають лише такі дії по фінансуванню тероризму, що
спрямовані на надання допомоги організованим терористичним групам чи терористичним організаціям. В інших випадках – при фінансуванні «неорганізованих» терористичних груп, а також при фінансуванні окремих терористів – відповідальність особи, яка фінансує,
настає за правилами співучасті у конкретному злочині1. З нашої точки
зору, немає підстав обмежувати відповідальність за фінансування тероризму лише випадками, коли його адресатами виступають організовані злочинні об’єднання. Пояснимо це тим, що норми розділу ІХ КК
(Злочини проти громадської безпеки) покликані охороняти суспільні
інтереси від будь-яких загроз загального (суспільного) характеру, а не
лише від тих, що виходять від організованих злочинних об’єднань.
Наступною відзначеною науковцями прогалиною є випадки, за
яких особа, яка фінансує тероризм, не усвідомлює, на вчинення яких
конкретних злочинів терористичної спрямованості використовуються
надані нею кошти. В такому разі її взагалі неможливо притягнути до
відповідальності, ні за ст. 2583 КК, ні за іншими, загальними, нормами. Це пояснюється тим, що згідно чинного КК відповідальність за
готування до злочину, замах на злочин або співучасть у ньому настає
тільки в тих випадках, коли вони здійснюються з метою вчинення конкретного злочину. Тим паче, переконують науковці, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка фінансує тероризм, якщо вона
при цьому не лише сама не уявляла на вчинення якого конкретного
злочину терористичної спрямованості повинні були бути використані
її кошти, але й самі терористи ще не визначилися, який конкретно злочин вони готуватимуть, будуть вчиняти за одержані кошти. Така сама
ситуація, продовжують правники, виникає й у тих випадках, коли в
момент затримання винної особи буде встановлено, що вона поки ще
лише збирала кошти з метою надання терористам, але кому конкретно
і для вчинення яких конкретних дій терористичної спрямованості –
вона не мала точного уявлення2.

Таким чином, правники навели чотири випадки суспільно небезпечної поведінки, які не підпадають під дію ст. 2583 КК, і, водночас,
не охоплюються іншими нормами. Тому у них були всі підстави для
висновку, що досліджувана кримінально-правова норма не відповідає принципу безпробільності. Слід зауважити, що зазначені науковцями прогалини було усунуто законодавцем у 2010 р., коли у КК
з’явилася окрема норма, що передбачила відповідальність за фінансування тероризму (ст. 2585). Зазначене підкреслює важливість наукового доробку, здійсненого В. П. Ємельяновим, Л. В. Новіковою та
М. Н. Семикіним.
Підсумовуючи викладене, зауважуємо, що другий аспект проблеми повноти і ненадмірності заборони полягає у тому, щоб досліджувана кримінально-правова норма не містила у своєму тексті прогалин
та зайвих ознак, що необґрунтовано розширюють або, навпаки, звужують межі злочинної поведінки1.
Поєднуючи два відзначених аспекти проблеми повноти і ненадмірності заборони, вважаємо за необхідне стверджувати, що зміст цієї
обставини соціальної обумовленості полягає у тому, щоб досліджувана кримінально-правова норма не містила у своєму тексті прогалин
та зайвих ознак, що необґрунтовано розширюють або, навпаки, звужують межі злочинної поведінки, і в той самий час – не дублювала
заборони, встановлені іншими нормами, не створювала зайву конкуренцію та існування нічим не зумовлених спеціальних складів.

Ємельянов В. П., Новікова Л. В., Семикін М. Н. Терористичні злочини … .
С. 138.
2
Там само. С. 139.

Пащенко О. О. Деякі аспекти проблеми … . С. 60.
Основания уголовно-правового запрета … . С. 239; Биля І. Нормотворча
техніка: поняття і загальна характеристика. Вісн. Акад. прав. наук України. 2002.

1
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4.5. Повнота складу злочину
Цю обставину соціальної обумовленості розуміють у науці однаково. Правники зазначають, що криміналізація діяння зумовлює конкретність і визначеність кримінально-правової норми, яка
встановлює караність самого діяння, тобто визнається необхідною
наявність у законі вказівки на всі ознаки суспільно небезпечного
діяння (дії чи бездіяльності), необхідні для конструювання конкретного складу злочину2. При цьому звичайно, що кожен науко1
2
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вець адаптує зміст розглядуваної обставини до предмета власного
дослідження.
У попередньому підрозділі, під час розгляду повноти і ненадмірності заборони, було показано, що один із її аспектів полягає у встановленні того, чи повною мірою ознаки складу злочину викладено
в кримінально-правовій нормі. Треба, що б визначення злочину дозволяло сформулювати модель складу злочину достатньою мірою.
Тому одразу постає питання щодо співвідношення названого аспекту
із обставиною соціальної обумовленості, яка досліджується в цьому
підрозділі. Проблема полягає у тому, що встановлення обох обставин
пов’язане із дослідженням ознак складу злочину.
З нашої точки зору, підчас розгляду повноти і ненадмірності заборони ознаки складу злочину визначають її (заборони) межі. Інакше
кажучи, вони визначають межі кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин. Ведучи ж мову про таку обставину
соціальної обумовленості як «повнота складу злочину», слід мати на
увазі необхідність викладення тих чи інших ознак у диспозиції певної
статті КК. Тому лише визначившись із межами кримінально-правової
заборони слід з’ясовувати, які ознаки складу злочину доцільно закріплювати в диспозиції, а які ні.
Викладене зумовлює ще один важливий висновок: якщо межі кримінально-правової охорони визначені неправильно (тобто порушена
повнота або ненадмірність заборони), то через це відповідна норма
вже не є соціально обумовленою, і питання про доцільність передбачення тих чи інших ознак в тексті закону про кримінальну відповідальність втрачає свою актуальність. У такому разі суспільна потреба
вже віддзеркалюється у нормі в спотвореному вигляді і ніяке, навіть
найвдаліше викладення ознак в диспозиції, ситуацію виправити не в
змозі.
Необхідність виділення аналізованої обставини соціальної обумовленості пояснюється тим, що склад злочину виступає однією з
найважливіших і найзмістовніших категорій у кримінальному праві
України. За його допомогою здійснюється нормативне позначення
злочину конкретного виду, опис відповідних елементів та ознак, а
№ 1. С. 226; Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона … . С. 85; Кочерова І. О. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом … . С. 53, 54;
Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин. С. 19.
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також реалізація провідних завдань, без яких неможливе існування
галузі кримінального законодавства та доктрини кримінального права1. Завдяки складу злочину при застосуванні кримінального закону
забезпечуються такі принципи кримінального права, як законність та
індивідуалізація кримінальної відповідальності. Крім того, також за
його допомогою вирішується питання щодо підстави кримінальної відповідальності та кваліфікації злочинів на всіх етапах руху кримінальної справи2. А. В. Іванчин цілком слушно порівнює кримінальне право
з будівлею, у фундамент якої покладено склад злочину, що на правах
юридичної підстави кримінальної відповідальності виступає найважливішим інструментом правотворчої та правозастосовної діяльності
у сфері боротьби зі злочинністю3. Про юридичну складову підстави
кримінальної відповідальності пише і С. О. Єфремов, який вказує, що
у відзначеному аспекті склад злочину набуває особливого значення,
бо на це вказує законодавець у ч. 1 ст. 2 КК4. М. І. Панов також поділяє
цю позицію, називаючи склад злочину юридичною умовою підстави
кримінальної відповідальності5. Слід також відзначити, що саме на
основі складу злочину формується Особлива частина КК, ліквідовуються законодавцем прогалини кримінально-правового регулювання
й охорони різних за аксеологічними (ціннісними) оцінками суспільних
відносин, здійснюється правова оцінка скоєних злочинів, диференціюється суворість кримінальної відповідальності залежно від того,
чи містяться в поведінці винної особи ознаки того чи іншого виду
злочину6. Значення складу злочину полягає у тому, що він, по-перше,
визначає наявність чи відсутність злочину як такого; по-друге, є юридичною підставою кримінальної відповідальності (у той час як злочин
Савченко А. В. Склад злочину: проблеми визначення конструктивних елементів та ознак. Вісн. акад. адвокатури України. 2009. № 1. С. 261.
2
Борисов В. І. Склад злочину як правова модель. С. 255.
3
Иванчин А. В. Конструирование состава преступления: теория и практика:
монография. М.: Проспект, 2014. С. 5.
4
Єфремов С. О. Склад злочину та співучасть у злочині. Вісн. акад. адвокатури України. 2009. № 1. С. 270.
5
Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстава. Вісн. Нац. акад. прокуратури України. 2010. № 4. С. 50.
6
Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. Н. Г. Кадникова. М.: Городец, 2006. С. 96.
1
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як соціальне явище виступає фактичною підставою такої відповідальності); по-третє, саме його покладено в основу кваліфікації злочинів;
по-четверте, за допомогою його ознак здійснюється відмежування
одних злочинів від інших1. З урахуванням різноманіття функцій, які
склад злочину виконує в кримінальному праві, його відкриття в юриспруденції не без підстав порівнюється зі створенням у хімії таблиці
Мєндєлєєва2. Відповідний термін («склад злочину» («corpus delicti»))
було вперше використано Проспером Фарнацієм у 1581 р.3
Р. В. Вереша та А. Ю. Строган вказують, що в теорії кримінального
права термін «склад злочину» вживається в трьох різних значеннях:
1) як законодавча модель злочину певного виду (окремого різновиду такого злочину); 2) як поєднання юридичних фактів (діяння особи з іншими фактичними обставинами), що має системний характер
і є своєрідною «фактичною конструкцією»; 3) як категорія науки
кримінального права, суто теоретична конструкція4. Приблизно таку
саму позицію займає й Ю. І. Ляпунов, який у власній публікації розташовує наведені значення досліджуваного терміну в дещо іншій послідовності5. Вважаємо такий підхід не зовсім обґрунтованим із таких
міркувань. Справа в тому, що положення науки кримінального права
не є «суто теоретичними». Вона вивчає, зокрема, законодавство про
кримінальну відповідальність та практику його застосування6, тобто
і «законодавчі моделі» і «поєднання діяння особи з іншими фактичними обставинами». Тому, з нашої точки зору, мова повинна йти не

про три різні значення поняття «склад злочину», а про окремі аспекти
одного і того самого поняття, які вивчаються наукою кримінального права1. На спірність класифікації складу злочину на юридичний
і фактичний указує також Є. В. Фесенко, проте він у той самий час
зазначає, що орієнтиром для суб’єкта застосування норми має бути
юридичний склад злочину2.
Як зауважує В. І. Борисов, склад злочину можна розглядати як
спрощену правову модель, необхідну для встановлення відповідності
реального злочину нормі кримінального закону. При цьому, переконує
правник, термін «правова модель» кращий за «юридична модель» чи
«юридична конструкція» оскільки слово «юридичний» у загальновизнаному його значенні пов’язується з законодавством та правовими нормами, в той час, як склад злочину є саме правовою категорією,
джерелами формування якої є не лише закон, а й теорія кримінального права та практика, в першу чергу судова3. На противагу цьому,
А. В. Савченко використовує терміни «правовий» і «юридичний» як
синоніми4; Л. П. Брич іменує склад злочину «законодавчою конструкцією»5; С. О. Єфремов вважає, що, з одного боку, це «законодавча модель», а з другого, – різновид «юридичної конструкції»6; А. Ю. Строган називає склад злочину «юридичним поняттям»7.
Слушним, з нашої точки зору, є твердження Ю. І. Ляпунова стосовно того, що зведення однієї з центральних кримінально-правових
категорій «склад злочину» до суто юридичного поняття, законодавчої

Ляпунов Ю. Состав преступления: гносеологический и социально-правовой аспекты. Уголовное право. 2005. № 5. С. 48.
2
Кругликов Л. Л. Этапы становления учения о составе преступления. Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке: материалы Пятой Междунар. научн.-практ. конф. (Москва, 24–25 янв. 2008 г.). М.: Проспект, 2008. С. 126; Иванчин А. В. Конструирование состава преступления: теория и практика. С. 5.
3
Бажанов М. И. Уголовное право Украины … . С. 26.
4
Вереша Р. В. Проблеми вини в теорії кримінального права: навч. посіб.
Київ: Атіка, 2005. С. 169; Строган А. Склад злочину та його значення як підстави
кримінальної відповідальності. Юрид. Україна. 2007. № 7. С. 101.
5
Ляпунов Ю. Состав преступления … . С. 46.
6
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.: В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2015.
С. 25.

Пащенко О. О. Повнота складу злочину як обставина соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність. Право і суспільство. 2016. № 2.
Ч. 3. С. 163.
2
Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності. Право України. 2011. № 9. С. 79.
3
Борисов В. І. Склад злочину як правова модель. С. 254, 255.
4
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг.
ред.: О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ: Юрінком Інтер, 2016. С. 12.
5
Брич Л. П. Роль складу злочину у розмежуванні в кримінальному праві.
Вісн. акад. адвокатури України. 2009. № 1. С. 267.
6
Єфремов С. О. Склад злочину та співучасть у злочині. С. 270.
7
Строган А. Ю. Аспекти співвідношення злочину та складу злочину. Адвокат. 2007. № 8. С. 25
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конструкції, до нормативної або наукової абстракції є неправильним1.
В цьому аспекті висловлюється і Н. Ф. Кузнєцова. На її думку, розуміння складу злочину лише як моделі, законодавчого опису злочину
нівелює відмінність між складом злочину та диспозицією норми, а
також применшує його значення лише до юридичної ознаки злочину
– протиправності2.
Слід підтримати В. М. Кудрявцева, Г. А. Злобіна та інших науковців у тому, що склад злочину являє собою інформаційну модель
злочину певного виду, яка закріплюється в законі про кримінальну
відповідальність. Ця модель, переконують дослідники, утворюється
внаслідок узагальнення ознак усіх злочинів даного різновиду. У результаті, підсумовують науковці, ми отримуємо економний, стислий
і достатньо чіткий опис їх основних властивостей3. Зазначаємо, що
В. М. Кудрявцев не є прихильником виділення такої окремої обставини соціальної обумовленості (за його термінологією – підстави
криміналізації), як повнота складу злочину. З названого приводу науковець зазначає, що практична можливість реалізації заборони має
забезпечуватися логіко-юридичним, слідчим, судовим та адміністративним критеріями4. Тобто після констатації того, що боротьба з відповідним суспільно небезпечним діянням необхідна і допустима5,
правник пропонує визначитися із тим, наскільки ця боротьба є можливою і наводить критерії, за допомогою яких така можливість визначається. На жаль, змісту цих критеріїв науковець не розкриває, проте,
з нашої точки зору, цілком очевидно, що логіко-юридичний критерій
стосується правил побудови проектованої кримінально-правової
норми і передбачає закріплення у ній всіх необхідних ознак складу
Ляпунов Ю. Состав преступления … . С. 46.
Кузнецова Н. Ф. Состав преступления: спорные вопросы. Вестн. МГУ.
Сер. 11: Право. 1987. № 4. С. 23.
3
Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений: монография.
М.: Юрид. лит, 1972. С. 73; Основания уголовно-правового запрета … . С. 239
Игнатов А. Н., Костарева Т. А. Уголовная ответственность и состав преступления: лекция. М.: Норма–ИНФРА-М, 1996. С. 27; Уголовное право России. Общая
часть: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. М.: БЕК, 1999. С. 112, 113; Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 9, 10.
4
Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. С. 271.
5
Там само. С. 268.
1
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злочину у такий спосіб, щоб їх можливо було встановити і довести.
Це, своєю чергою, відповідає змісту двох виділених нами обставин
соціальної обумовленості – повноті складу злочину та чіткості й ясності мови закону. Таким чином, екстраполюючи позицію В. М. Кудрявцева на теперішній час, бачимо, що запропонований ним у 1982 р.
логіко-юридичний критерій утворюється із двох зазначених нами обставин соціальної обумовленості. При нагоді зауважуємо також, що
інші наведені дослідником критерії теж кореспондують певним обставинам соціальної обумовленості: можливості боротьби з діянням
за допомогою кримінально-правових засобів та наявності ресурсів
(матеріальних, інтелектуальних, процесуальних та ін.) для здійснення
кримінального переслідування.
Метод моделювання широко використовується у всіх науках, в
тому числі й у праві. Чим, як не створенням моделі вчиненого злочину займаються слідчі та судові органи, що вивчають і вирішують
долю кримінальної справи?1 Модель зазвичай визначають як штучно
створений об’єкт, який у головному є аналогічним досліджуваному
об’єкту та у спрощеному вигляді відображає та відтворює структуру,
властивості, взаємозв’язки та взаємовідносини між елементами досліджуваного об’єкта, безпосереднє вивчення якого є ускладненим чи
неможливим2. Відносно завдань кримінального права таким об’єктом
виступає конкретний злочин як явище об’єктивної дійсності.
Інформаційна модель злочину, про яку йшлося вище, відіграє у
практичній діяльності юриста подвійну роль. З одного боку, вона надає уявлення щодо вимог закону, з другого, – інформацію про властивості вчиненого конкретного діяння, які потрібно встановити під час
розслідування конкретної кримінальної справи (предмет доказування). Поєднання, співпадіння інформації першого і другого роду відбувається саме при кваліфікації злочинів3.
Кожний злочин характеризується безліччю індивідуальних особливостей. Немає абсолютно однакових злочинів. Разом із тим усі злочини певного виду, незалежно від власних індивідуальних особливостей, володіють певною єдністю. Остання набуває відображення саме
1
2
3

Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 8.
Там само.
Там само. С. 10.
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в їхніх складах1. Потрібно мати на увазі, що закон про кримінальну
відповідальність, що передбачає відповідальність за конкретний злочин, є абстрактним, узагальнюючим нормативно-правовим утворенням. У ньому законодавцем закріплюються лише найбільш характерні
ознаки, типові для множини суспільно небезпечних діянь визначеного виду, а також необхідні відмінні ознаки від інших діянь2. Основна умова подолання негативного боку абстрактності складу злочину
полягає в правильній побудові кримінально-правової норми. Остання
має з якомога більшою точністю і повнотою відображати те, і лише
те коло суспільно небезпечних діянь, яке прагнув закріпити і заборонити законодавець3. Разом із тим ціла низка загальних ознак не набуває свого безпосереднього відображення в конструкції конкретної
норми кримінального закону. Висновок щодо необхідності їх встановлення вимагає комплексного аналітичного підходу4 і робиться на основі положень Загальної частини кримінального законодавства, теорії
кримінального права, практики застосування кримінального закону.
Так, наприклад, ч. 1 ст. 115 КК визначає вбивство як умисне протиМарцев А. Состав преступления: структура и виды. Уголовное право. 2005.
№ 2. С. 47.
2
Пащенко О. О. Щодо стадій застосування кримінально-правових норм.
Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутр. справ. 2007. Спец. вип. № 1. С. 19;
Борисов В. І., Демидова Л. М., Пащенко О. О. Застосування кримінально-правових норм органами досудового слідства та прокурором: поняття, ознаки та стадії.
Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2008. Вип. 16. С. 14; Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо підвищення ефективності застосування кримінально-правових
норм на досудових стадіях розслідування кримінальних справ. Питання боротьби
зі злочинністю. Харків. 2009. Вип. 17. С. 40; Пащенко О. О. Щодо передбачення
ознак складу злочину в диспозиції кримінально-правової норми. Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матеріали
Всеукр. наук.-практ. семінару (Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / упоряд. Є. О. Письменський. Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2016.
С. 165.
3
Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 14.
4
Панов М. І. Встановлення протиправності діяння як необхідна умова правильної кваліфікації злочинів. Правові засади підвищення ефективності боротьби
зі злочинністю в Україні: матеріали наук. конф. (Харків, 15 трав. 2008 р.) / редкол.:
В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2008. С. 17.
1
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правне заподіяння смерті іншій людині. Як бачимо у наведеній нормі
закріплені такі ознаки: 1) суспільно небезпечний наслідок («заподіяння смерті»), 2) особа потерпілого («інший людині»), 3) вина (умисне).
Ці ознаки є типовими для всіх умисних убивств, відрізняють їх від
інших злочинів. У той же час слід відзначити, що для застосування ч.
1 ст. 115 КК на основі положень Загальної частини кримінального законодавства необхідно встановити: 1) наявність суспільно небезпечного діяння (дії чи бездіяльності), 2) загальні ознаки суб’єкта злочину
(особа фізична, осудна, яка досягла 14-річного віку). Висновок щодо
необхідності встановлення цих ознак робиться на підставі аналізу статей 11, 18, 22 Загальної частини КК. Окрім цього, вочевидь, що для застосування аналізованої кримінально-правової норми (ч. 1 ст. 115 КК)
необхідно, щоб між діянням суб’єкта і наслідком, який настав, існував
причинний зв’язок, що випливає із практичного застосування закону.
Положення щодо необхідності встановлення причинного зв’язку не
закріплене ні в Загальній, ні в Особливій частині КК, проте є загальновизнаним в теорії кримінального права та судовій практиці1.
А. І. Марцев пише про те, що правовою межею, яка відокремлює
один злочин від іншого і надає змогу для кваліфікації різних діянь, є
сукупність ознак, що безпосередньо закріплені в кримінальному законі або витікають з нього2. Як бачимо, правник, як й інші, вказує на
те, що ознаки складу злочину не обов’язково мають бути закріплені у
законі, а можуть з нього «витікати».
Викладене дозволяє заключити, що не всі ознаки складу злочину
закріплюються у відповідній кримінально-правовій нормі Особливої частини КК. Проте це не означає, що такі норми не відповідають
досліджуваній обставині соціальної обумовленості (повноті складу злочину). Названі ознаки можуть випливати із Загальної частини
КК, теорії кримінального права та практики застосування закону про
кримінальну відповідальність.
Щодо першого із зазначених «джерел» ознак складу злочину, влучним вбачається вислів А. А. Пінаєва, що ці ознаки немов би «розсипаПащенко О. О. Щодо стадій застосування кримінально-правових норм.
С. 19, 20; Борисов В. І., Демидова Л. М., Пащенко О. О. Застосування кримінально-правових норм … . С. 15; Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо підвищення ефективності … . С. 40, 41.
2
Марцев А. Состав преступления … . С. 47.
1
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ні» у КК. Завдання юристів, правильно підкреслює науковець, полягає
у тому, щоб усю цю сукупність ознак зібрати воєдино, утворивши тим
самим неподільне поняття складу шпигунства, бандитизму, вбивства,
крадіжки тощо1. Схожою є і позиція О. П. Рябчинської, яка зазначає,
що ознаки складу злочину, які в сукупності і дають підстави визнавати
діяння злочином, не містяться в одній лише статті Особливої частини КК. Багато цих статей, продовжує дослідниця, містять об’єктивні
ознаки і не містять в тексті диспозицій вказівки на форму вини та
ознаки суб’єкта злочину. Для встановлення наявності та змісту інших
ознак того чи іншого складу злочину, підсумовує правознавець, необхідно враховувати положення Загальної частини КК2.
Таке становище можна пояснити тим, що велика кількість ознак
повторюється, є характерною для усіх без винятку злочинів (наприклад, три ознаки загального суб’єкта), або їх великого масиву (наприклад, у багатьох статтях Особливої частини КК зазначено лише
«умисне», «умисні дії», «умисно вчинені» тощо (ст. ст. 110, 111, 171,
175, 365 та ін.), а от розкривається поняття умислу у ст. 24 Загальної
частини КК стосовно всіх подібних випадків, що містяться в Особливій частині. Те саме можна сказати і про необережність). Загальна частина КК має таку назву саме тому, що в ній «узагальнене» все те,
що має значення для усіх злочинів, передбачених в Особливій частині
або до значної кількості таких діянь. Зазначене, звичайно, стосується
і покарань, але норми, що їх встановлюють, не є охоронними, а тому
щодо них не вбачається логічним аналіз такої обставини соціальної
обумовленості як «повнота складу злочину» (хоча б тому, що у них
йдеться не про «злочини», а про «покарання»).
Подібна ситуація щодо непереобтяження тексту норми Особливої
частини КК зайвими ознаками пояснюється, як вже зазначалося, і тим,
що певні положення вже напрацьовані теорією кримінального права і
є загальновизнаними на практиці. Зокрема, вважаємо, що було б недоречним закріплювати у кожній нормі, яка передбачає відповідальність
за вчинення злочину з матеріальним складом, правила встановлення
причинного зв’язку. Це питання набуло вирішення в доктрині. Більш
Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права Украины.
Харьков: Юрид. Харьков, 2002. С. 66.
2
Рябчинська О. П. Значення складу злочину для кваліфікації. Вісн. акад.
адвокатури України. 2009. № 1. С. 264.
1
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того, за нашими даними, не те, щоб правила, а навіть поняття причинного зв’язку не закріплене в жодному із чинних КК.
Прикладом використання положень науки кримінального права
для розуміння складу злочину є її положення щодо необхідності встановлення в особи, яка притягується до відповідальності за злочинну
бездіяльність, не лише обов’язку, а і реальної можливості вчинити
необхідну дію. У деяких випадках законодавець прямо вказує на це,
зазначаючи у відповідних нормах: «мав можливість надати допомогу» або посилається у них на «відсутність поважних причин». Але у
більшості статей КК, що передбачають відповідальність за злочинну
бездіяльність, таких указівок немає. Тим не менш, і в цих випадках
можливість вчинення суспільно корисної дії мається на увазі як необхідна умова настання кримінальної відповідальності за злочинну
бездіяльність, а отже виступає як ознака складу злочину. Ця вимога сформульована в теорії кримінального права1. Так, у ч. 1 ст. 135
КК міститься вказівка на те, що суб’єкт «мав змогу надати допомогу» особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, у чч. 1 та
2 ст. 136 КК законодавець указує, що відповідальність настає «при
можливості надати таку допомогу», ч. 1 ст. 139 КК передбачає відповідальність за «ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником». А от, скажімо, у диспозиціях ст. 165 КК
(ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків),
ст. 166 КК (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або
за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), 197 КК (порушення обов’язків щодо охорони майна) про можливість виконати
відповідний обов’язок взагалі не згадується. Необхідність її встановлення міститься в кримінально-правовій доктрині2.
Іноді ознаки складу в диспозиціях не вказуються, проте це не означає, що вони можуть бути будь-якими. Про зміст таких ознак можна
судити шляхом системного тлумачення КК. Науковці зауважують, що
склад злочину – це не лише сукупність, а й узгоджена система ознак
злочину. Вона відображає характерні для злочину внутрішні зв’язки.
Структурний характер складу злочину має принципове значення для
кваліфікації, оскільки дає змогу напрацювати деякі загальні її прин1
2

Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 45.
Пащенко О. О. Повнота складу злочину … . С. 164, 165.
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ципи1. За влучним висловом М. І. Панова, склад злочину являє собою
чітку систему ознак, що характеризуються логічною узгодженістю та
упорядкованістю. Усі вони, підкреслює правник, тісно пов’язані між
собою2. Так, психічне ставлення суб’єкта до наслідків, передбачених
у ч. 3 ст. 135 КК (у випадку коли він сам поставив потерпілого у небезпечний для життя стан), може бути виключно необережним, хоча
в диспозиції про це нічого і не сказано. Проте у разі наявності умислу щодо смерті потерпілого в таких ситуаціях має застосовуватися не
розглядувана норма, а ст. 115 КК, що передбачає відповідальність за
умисне вбивство. У відповідних випадках створення небезпеки (поставлення в небезпечний для життя стан) перетворюється на один із
способів умисного заподіяння смерті іншій людині. У ч. 4 ст. 152 КК
передбачена відповідальність за зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки. Якщо таким наслідком є смерть потерпілої особи, то ставлення до нього може бути лише необережним (хоча у тексті
закону про це і не йдеться), а у зворотній ситуації слід застосовувати
ще п. 10) ч. 2 ст. 115 КК. Те саме можна сказати і про злочини проти
безпеки виробництва (ст. ст. 271–275 КК). Останнє за своєю сутністю
є видом суспільно-корисної діяльності людини. Тому, звичайно, в межах такої діяльності умислу на заподіяння шкоди життю та здоров’ю
людей бути не може. А у випадку його наявності порушення правил
безпеки, знову ж таки, перетворюється на один із способів умисного
вбивства чи заподіяння тілесних ушкоджень.
Численними є також випадки, коли про форму вини можна судити із сутності самого діяння. Так, ч. 1 ст. 109 КК передбачає відповідальність за дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а так
само за змову про вчинення таких дій. Про форму, а тим паче вид
вини у наведеній статті нічого не сказано, однак не викликає ніяких
сумнівів те, що такі дії можна вчинити, лише бажаючи цього, а бажання притаманне тільки прямому умислу. Крім того, до такого висновку
призводить і вказівка законодавця на мету вчинення відповідних дій,
адже в теорії кримінального права загальновизнано, що мета можлива
Энциклопедия уголовного права. Т. 4. С. 7, 8.
Панов Н. И. Преступление: методологические аспекты исследования и
отражения в уголовном законе. Проблемы законности. Харьков. 1995. Вып. 30.
С. 124, 125; Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстава. С. 50.
1
2
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лише у злочинах, що вчинюються з прямим умислом. Інший приклад
– зґвалтування. Під час визначення цього злочину в ч. 1 ст. 152 КК
про форму і вид вини, як і в попередньому прикладі, нічого не зазначається. Проте, очевидно, що усвідомлюючи фактичну сторону своїх
дій, особа не може вчинити їх не бажаючи цього. Не можна вступити в
статеві зносини без бажання, якщо суб’єкт усвідомлює фактичну сторону власної поведінки (що він, саме, вступає в статеві зносини). Таке
усвідомлення обов’язково пов’язане із бажанням, а значить до діяння
у розглядуваному злочині треба встановлювати наявність лише прямого умислу. Навіть припущення про можливість учинення зґвалтування через необережність виглядає абсурдним. Викладене дозволяє
пояснити, через які причини у диспозиції ч. 1 ст. 152 КК законодавець
нічого не зазначає про ознаки суб’єктивної сторони передбаченого в
ній складу злочину.
Надбання теорії кримінального права дозволяють уникнути необхідності передбачення однакових ознак і у злочинах проти власності.
Доктрина поділяє такі злочини на корисливі й некорисливі. Останні,
своєю чергою, поділяються на такі, що пов’язані з заволодінням (обертанням) на свою користь або користь третіх осіб чужого майна, та ті,
що з заволодінням (обертанням) не пов’язані. Тому застосування статей про крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство тощо зумовлює наявність у винної особи корисливого мотиву та мети заволодіння майном (обертання майна), хоча у диспозиціях ст. ст. 185–191 КК
таких ознак і не передбачено. Вказівка на корисливий мотив відсутня
також і у ст. ст. 192, 193 КК, проте віднесення теорією кримінального
права відповідних злочинів до числа корисливих вимагає встановлення названої ознаки складу злочину1.
Висновки до розділу 4
1. Така обставина соціальної обумовленості як «наявність можливості боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів» утворюється двома парними категоріями: можливістю боротьби
за допомогою кримінально-правових засобів і неможливістю боротьби за допомогою інших, що випливає з терміну «наявність можлиПащенко О. О. Повнота складу злочину … . С. 165, 166; Пащенко О. О.
Щодо передбачення ознак складу злочину … . С. 166.
1
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вості». При цьому ефективність інших (не кримінально-правових)
засобів свідчить про відсутність можливості боротьби з відповідним
діянням за допомогою кримінально-правових (засобів), а тому в назві
підрозділу безпосередньо віддзеркалюється лише одна із двох названих парних категорій.
Можливість боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів – це власне можливість виявлення, розслідування і доказування відповідних діянь, а не «ціна» здійснення такої можливості.
Тут йдеться лише про те, чи взагалі можна чи ні це зробити на сучасному рівні розвитку науки і техніки. А от втрати для економіки внаслідок криміналізації – це складова іншої обставини: «співвідношення
позитивних і негативних наслідків заборони».
Наявність матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони», що іноді виділяють у літературі як обставину соціальної обумовленості (або як підставу криміналізації), не можна
відносити до групи соціально-економічних, оскільки, соціально-економічні підстави – це ті прояви суспільно корисної діяльності людини, у яких (при здійсненні яких) можливі суспільно небезпечні наслідки (отримання позитивного результату під час якої (діяльності)
пов’язано з ймовірністю заподіяння шкоди).
Наявність можливості боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів треба досліджувати для констатації соціальної обумовленості усіх без винятку охоронних кримінально-правових
норм, а тому ця обставина належить до обов’язкових універсальних.
2. Наявності ресурсів для здійснення кримінального переслідування потребуватиме боротьба з будь-якими злочинами (проти основ
національної безпеки, вбивствами, захопленнями заручників, розбійними нападами тощо). Тому виділення суспільством ресурсів на
функціонування держави обов’язково включає і виділення ресурсів на
втілення в життя положень кримінально-правових норм. З огляду на
викладене, для охоронних кримінально-правових норм відповідна обставина соціальної обумовленості (наявність ресурсів для здійснення
кримінального переслідування) є обов’язковою.
Під час криміналізації нових суспільно небезпечних діянь слід з’ясовувати, яких саме додаткових ресурсів в і в якому обсязі потребуватиме втілення в життя нової кримінально-правової заборони. Водночас, для визначення соціальної обумовленості наявної норми немає

принципового значення, було це враховано при криміналізації (на той
момент) чи ні, оскільки тут має значення лише сучасне становище.
Справа в тому, що ресурси можуть з’явитися з часом, у процесі застосування норми, а може бути і навпаки – вони можуть зникнути
(змінитися на гірше).
За умови відсутності процесуальних ресурсів не можна казати про
таку обставину соціальної обумовленості як наявність можливості
боротьби з суспільно небезпечним діянням за допомогою кримінально-правових засобів. Взаємозалежність наведених обставин убачається такою: спочатку слід визначитися із тим, можливо чи неможливо
боротися з діянням за допомогою кримінально-правових засобів?
І лише потім з’ясовувати, чи є на таку боротьбу ресурси? У разі негативної відповіді на перше поставлене питання, актуальність відповіді
на друге (щодо наявності чи відсутності ресурсів) втрачається. Тому
при встановленні соціальної обумовленості певної кримінально-правової норми спочатку слід з’ясовувати обставину можливості боротьби з діяннями, що нею передбачені, засобами кримінального права, і
лише потім – обставину наявності ресурсів для здійснення кримінального переслідування.
Про наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування є сенс вести мову лише стосовно охоронних кримінально-правових норм. Це пояснюється тим, що норми інших видів спрямовані не на здійснення кримінального переслідування, а на вирішення
зовсім інших питань. Тому, встановлюючи соціальну обумовленість
регулятивних, заохочувальних кримінально-правових норм, а також
норм-дефініцій, слід указувати на наявність ресурсів щодо їх застосування (а не на здійснення кримінального переслідування).
Застосування заохочувальних кримінально-правових норм та
норм-дефініцій потребує лише наявності інтелектуальних ресурсів
щодо їх застосування. При цьому, про такі ресурси можна вести мову
лише у найзагальнішому розумінні цього терміна. Йдеться про наявність у правозастосувачів належного рівня підготовки, що дозволяв би їм усвідомити вимоги кримінально-правових норм з метою їх
правильного застосування. Водночас, вимоги щодо наявності такого
роду ресурсів є обов’язковими не лише до норм кримінального права.
Здійснення правозастосовної діяльності будь-якого виду вимагає належної кваліфікації суб’єкта правозастосування. Тим паче, така квалі-
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фікація необхідна і для застосування охоронних кримінально-правових норм.
Істотної відмінності у підготовки фахівців із застосування кримінально-правових норм усіх видів немає, а тому наявність інтелектуальних ресурсів для здійснення кримінального переслідування водночас
означає і наявність таких ресурсів щодо застосування норм інших видів.
Крім того, норми-дефініції та заохочувальні норми застосовуються не
окремо, а лише разом (одночасно) із охоронними нормами. Тому інтелектуальні ресурси, що необхідні для їх застосування є такими самими
як і ресурси для здійснення кримінального переслідування. Викладене
дозволяє стверджувати, що для заохочувальних норм та норм-дефініцій
наявність ресурсів для їх реалізації окремого значення не має.
Для застосування регулятивних кримінально-правових норм наявність ресурсів відіграє значення факультативної обставини їх соціальної обумовленості. Справа в тому, що її слід установлювати не до всіх
названих норм. Можна виділити два види регулятивних кримінально-правових норм за значенням наявності ресурсів щодо реалізації
власних положень для визначення соціальної обумовленості. Норми
першого з них, так само як і заохочувальні норми та норми-дефініції,
можуть бути застосовані не окремо, а лише разом з іншими нормами.
Тому для встановлення соціальної обумовленості регулятивних норм
названого виду наявність ресурсів для їх реалізації окремого значення
не має. Водночас, застосування регулятивних норм другого виду вже
обов’язково вимагає наявності додаткових (окремих, специфічних)
матеріальних, організаційних, інтелектуальних ресурсів для реалізації положень, що ними передбачаються. До норм цього виду належать
ті, що регулюють умови та порядок застосування кримінальних покарань, види примусових заходів медичного, виховного характеру, ст.
76, ч. 3 ст. 83 КК та ін. Таким чином, для охоронних кримінально-правових норм наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування має обов’язкове значення, для заохочувальних норм та
норм-дефініцій наявність ресурсів для їх реалізації окремого значення не має, а для регулятивних норм – відіграє факультативне значення.
3. Наслідки кримінально-правової заборони можуть бути двох видів: позитивні та незативні.
Першим позитивним наслідком кримінально-правової заборони
виступає забезпечення захисту (охорони) найбільш значущих для

суспільства відносин від злочинних посягань (ст. 1 КК). У названій
кримінально-правовій нормі відзначено також, зокрема, що одним із
завдань Кримінального кодексу України є запобігання злочинам. Тому
другим позитивним наслідком існування заборони є стримування осіб
від учинення злочинів. Третім наслідком є унеможливлення (суттєве
ускладнення), через реальне відбування певних видів покарань, вчинення засудженим нових злочинів, які потенційно здатні заподіяти
суспільству нову шкоду. Одна група таких покарань (арешт, тримання
в дисциплінарному батальйоні, позбавлення волі) фізично унеможливлює вчинення засудженим більшості нових злочинів (окрім тих, що
скоюються у місцях відбування покарання) або обмежує таку можливість (обмеження волі). Інша – юридично забороняє особі певну діяльність, у зв’язку із зайняттям якою було можливим скоєння злочину
(позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю).
Негативні наслідки кримінально-правової заборони стосуються не
лише засудженого, а й інших осіб, а також суспільства в цілому. Вони
полягають, передусім, у: позбавленні засудженого певних грошових
сум або іншого майна (як наявних, так і тих, що він міг би отримати в
майбутньому), що можна було б з користю витратити на себе і членів
своєї сім’ї; погіршенні соціального, зокрема, кар’єрного становища
засудженого; позбавленні засудженого права реалізовувати себе у тій
сфері суспільно-корисної діяльності, якою він займався, та втраті ним
професійних навичок за період відбування покарання; неотриманні
соціумом результатів суспільно-корисної діяльності засудженого, які
були б наявні за відсутності кримінально-правової заборони вчиненого ним діяння; обмеженні часу засудженого, протягом якого він би
міг розвиватися як людина й особистість; втраті (обмеженні) для сторонніх осіб можливості підтримувати суспільно-корисні зв’язки з засудженим; перетворенні для засудженого праці із права на обов’язок;
позбавленні (обмеженні) права засудженого на вільне обрання роду
занять та місцезнаходження.
Негативні наслідки супроводжують встановлення кримінально-правової заборони у разі передбачення будь-якого виду покарання,
а значить мають місце завжди. Такий висновок є справедливим і для
позитивних наслідків. Тому відповідна шкода має порівнюватися із
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користю від заборони у всіх випадках (при встановленні соціальної
обумовленості будь-якої кримінально-правової норми-заборони). На
підставі цього досліджувана обставина соціальної обумовленості відноситься до обов’язкових універсальних.
4. Повнота і ненадмірність заборони, як обставина соціальної обумовленості полягає у тому, щоб досліджувана кримінально-правова
норма не містила у своєму тексті прогалин та зайвих ознак, що необґрунтовано розширюють або, навпаки, звужують межі злочинної
поведінки, і в той самий час – не дублювала заборони, встановлені іншими нормами, не створювала зайву конкуренцію та існування нічим
не зумовлених спеціальних складів.
Підставою для існування (передбачення) в законодавстві про кримінальну відповідальність спеціальних складів злочину є істотна відмінність у характері або ступені суспільної небезпечності діяння, що
міститься у них, порівняно із загальними нормами. При цьому, така
відмінність повинна бути настільки істотною, що її неможливо буде
відобразити у відносно визначеній або альтернативній санкції однієї
(загальної) норми. У тому разі, коли йдеться про характер суспільної
небезпечності, то загальна і спеціальна норми розташовані, як правило, в різних розділах Особливої частини КК, а коли про ступінь – в
межах одного розділу. У разі порушення наведеної підстави виділення спеціальних кримінально-правових норм, може утворитися одна із
двох ситуацій, які напряму пов’язані з такою обставиною соціальної
обумовленості як повнота і ненадмірність заборони. Ці випадки поділяються залежно від того, утворює спеціальна норма привілейований
чи кваліфікований склад злочину. Слід відзначити, що в обох випадках порушується саме ненадмірність заборони, оскільки діяння, що
містяться у таких нормах, вже передбачені як злочини в нормах загальних. Тобто такі спеціальні норми мають розглядатися як надмірні. Висновок про те, що в тому разі, коли необґрунтовано виділена
спеціальна норма утворює кваліфікований склад злочину, не порушується повнота заборони є очевидним, тоді як щодо привілейованих
норм, в цьому аспекті, слід навести певні міркування. Вважаємо, що
необґрунтоване виділення привілейованих норм повноти заборони
не порушує, як це може здатися на перший погляд, оскільки не утворює прогалин у законодавстві про кримінальну відповідальність. Так
само, з нашої точки зору, дотримано в названих випадках і таку об-

ставину соціальної обумовленості як суспільна небезпечність. Останній висновок зумовлюється тим, що зміст названої обставини полягає
у з’ясуванні того, чи є така небезпечність достатньою для визнання
відповідного діяння злочином чи ні. А з огляду на те, що необґрунтовано виділена привілейована норма все ж таки визнає передбачене у
ній діяння злочином, а не декриміналізує його, обставині суспільної
небезпечності вона відповідає. Інша річ, у такому випадку відсутня
істотна відмінність між суспільною небезпечністю діянь, передбачених у загальній і спеціальній нормах. Але на наявність чи відсутність
самої суспільної небезпечності зазначене не впливає, а характеризує
(як було показано вище) порушення ненадмірності заборони.
5. Для охоронних кримінально-правових норм має значення також
така обставина соціальної обумовленості, як «повнота складу злочину».
Склад злочину являє собою правову інформаційну модель злочину,
яка утворюється внаслідок узагальнення ознак усіх суспільно-небезпечних діянь певного виду.
Закон про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за конкретний злочин, є абстрактним, узагальнюючим нормативно-правовим утворенням. У ньому законодавцем закріплюються
лише найбільш характерні ознаки, типові для множини суспільно небезпечних діянь визначеного виду, а також необхідні відмінні ознаки
від інших діянь. Разом з тим, ціла низка загальних ознак не знаходить
свого безпосереднього відображення в конструкції конкретної норми
кримінального закону. Висновок щодо необхідності їх встановлення вимагає комплексного аналітичного підходу і робиться на основі
положень Загальної частини законодавства про кримінальну відповідальність, теорії кримінального права, практики застосування закону
про кримінальну відповідальність.
Не передбачення певних обов’язкових ознак відповідного складу
злочину в диспозиції статті Особливої частини КК може пояснюватися, принаймні, трьома міркуваннями: по-перше, велика кількість
ознак повторюється, є характерною для усіх без винятку злочинів
(наприклад, три ознаки загального суб’єкта), або їх великого масиву
(наприклад, умисна або необережна вина); по-друге, певні положення
вже напрацьовані теорією кримінального права і є загальновизнаними
на практиці (зокрема, це стосується умов кримінальної відповідаль-
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ності за злочинну бездіяльність, причинного зв’язку і правил його
встановлення); по-третє, про певні ознаки складу досліджуваного
злочину можна судити шляхом системного тлумачення КК (оскільки
склад злочину – це не лише сукупність, а й узгоджена система ознак
злочину, яка відображає характерні для злочину внутрішні зв’язки).

Розділ 5. Обставини соціальної обумовленості регулятивних, дефінітивних та заохочувальних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність)

РОЗДІЛ 5
ОБСТАВИНИ СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ
РЕГУЛЯТИВНИХ, ДЕФІНІТИВНИХ ТА
ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ
НОРМ (ЗАКОНІВ ПРО КРИМІНАЛЬНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ)
5.1. Суспільна мораль
Формування вітчизняної правової системи, яка б відповідала вимогам європейського шляху розвитку, потребує виявлення взаємозв’язку
права і моралі, убезпечення їх «змішання», внаслідок чого право може
позбавитися своїх суттєвих ознак і перетворитися на виправдання неправових дій, а офіційна мораль стає риторичним прикриттям аморалізму1. Як слушно зауважив С. С. Алексєєв, право і мораль – два самостійних інструменти соціального регулювання, що взаємодіють як
окремі «суверенні» явища, кожне з яких виконує свої особливі функції
та має власну особливу цінність2. Вирішення питання ускладнюється
тим, що моральні та правові норми невід’ємно пов’язані між собою,
відображають залежність людини від суспільства. Право має моральне обґрунтування, виходить з морального досвіду, і набуває вираження у свідомості людей3. Кримінально-правові та моральні заборони
не можуть бути повністю автономними, їх перетинання і деякою мірою, співпадіння є історично і соціально неминучим4. Право і мораль
об’єднує те, що вони виконують спільну соціальну функцію: регулюють поведінку людей та виражають загальнолюдські уявлення щодо
Удовика Л. Г. Співвідношення права і моралі крізь призму праворозуміння.
Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. 2003. № 4. С. 3.
2
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. С. 184.
3
Оніщенко Н. М., Матвієнко О. В., Томашевська М. О. Гендерно чутлива
політика як спосіб подолання правового нігілізму. Держава і право. Київ. 2005.
Вип. 30. С. 20–24; Вступ до теорії правових систем. С. 27.
4
Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права. С. 155.
1
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належного та справедливого1. Саме у зближенні правових і моральних
норм існує соціальна справедливість. Право, що відображає реальне
життя, наявні суспільні відносини є обумовленим уявленнями про
загальнолюдські моральні цінності, які сформувалися в процесі історичного розвитку суспільства та засвоєні більшістю його членів2. На
жаль, і в наш час не завжди надається належна оцінка моральним підґрунтям права. Не завжди законодавець належною мірою оцінює відповідність запроваджуваних кримінально-правових норм моральним
уявленням суспільства, що певною мірою свідчить про кризу кримінальної політики. Мораль має визначати право, виступаючи духовним
регулятором суспільних відносин3. Якщо кримінально-правові норми
суперечать нормам моралі, то зусилля кримінальної юстиції можуть
бути марними. Від законодавця вимагається особливе вміння у сфері
відбору цінностей, захист яких потребує кримінальної репресії, для
того, аби встановлена кримінально-правова заборона не входила у
протиріччя з моральними нормами4. В такому випадку необхідним є
невідкладне розв’язання цього протиріччя. Кримінальний закон повинен проводити між злочином і аморальним проступком чітку межу.
При цьому положення закону мають бути точними й однозначними,
інакше відкривається шлях до свавілля5. У цьому проявляється взаємозв’язок моралі з іншою обставиною, що визначає соціальну обумовленість кримінально-правових норм, а саме – «єдність і визначеність
термінології». Думка про те, що «добро» і «зло» як морально оцінні
категорії мають конкретно-історичний зміст і постійно змінюються6,
служить ілюстрацією зв’язку моралі із ще однією обставиною соціЯкубов А. Е. Взаимосвязь уголовного права и этики. Вестн. МГУ. Сер. 11.
Право. 1992. № 5. С. 14.
2
Панько К. К. Теория и практика законотворчества в уголовном праве. С. 22.
3
Тасаков В. С. Нормы общественной нравственности и их роль в формировании уголовной политики. Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца
и сына) и современная уголовно-правовая политика: сб. докл. и материалов Междунар. научн.-практ. конф. / под ред.: Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. М.: Статут,
2014. С. 82, 85.
4
Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права. С. 156.
5
Тасаков С. В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности: монография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. С. 55.
6
Микитчик О. В. Моральний вимір злочину. С. 445.
1
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альної обумовленості – зміною умов життя суспільства. Прикладом
зміни законодавства про кримінальну відповідальність у зв’язку з еволюцією моральних уявлень може служити розвиток регламентації відповідальності за переховування злочинів та неповідомлення про них.
У решті решт це призвело до декриміналізації у КК України 2001 р.
неповідомлення (крім його спеціальних випадків – ч. 7 ст. 27)1 та встановлення у ч. 2 ст. 396 імунітету для певних категорій осіб при регламентації відповідальності за переховування2.
Уявляється, що вирішення питання щодо значення моралі для
з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм
слід здійснювати диференційовано, залежно від їхнього виду.
Аналізуючи охоронні кримінально-правові норми, слід зазначити, що деякі науковці перебільшують значення моральності: так,
К. К. Панько зазначає, що вона включається у зміст кримінального
права3, Є. С. Бухтіярова переконує, що це – головний соціально-психологічний фактор криміналізації4, а отже і подальшого формування
відповідної норми, С. Г. Келіна вважає, що відсутність чи низький ступінь морального засудження відповідного діяння є підставою для його
декриміналізації5, з точки зору О. В. Микитчика, критерієм розмежування «правових» і «неправових» законів є їх моральна оцінка6. На
Нам вдалося відшукати в Особливій частині лише один такий випадок:
ч. 3 ст. 243 КК встановлює відповідальність зазначених у ній осіб за неповідомлення інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби
скидання чи невідворотні втрати в межах внутрішніх морських і територіальних
вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять
такі речовини та інших відходів.
2
Пащенко О. О. Значення моралі для з’ясування соціальної обумовленості
кримінально-правових норм. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2015.
Вип. 29. С. 179.
3
Панько К. К. Основы законодательной техники в уголовном праве России
… . С. 18, 19.
4
Бухтиярова Е. С. Религиозные предпосылки формирования уголовно-правового запрета. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. С. 45.
5
Келина С. Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний.
С. 14–17.
6
Микитчик О. В. Моральний вимір злочину. С. 445.
1
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наш погляд, не все так очевидно. Справа у тому, що уявлення людей
про добро, зло, честь, гідність, справедливість є неоднорідними. Правильною в цьому аспекті видається позиція Ю. Є. Пудовочкіна, який
зазначає, що будь-яке уявлення щодо змісту суспільної моральності
буде відносним, договірним, умовним1. Крім того, виникають об’єктивні труднощі, пов’язані з установленням змісту моральних уявлень
суспільства, що постійно змінюється. На думку А. Р. Остапенко, нині
українське суспільство є кризовим, тому потреба в духовних пошуках особистості стрімко зростає. Підвищення духовної культури нації, надання народу, особливо молоді, чітких духовних (моральних)
орієнтирів – все це потрібно сьогодні державі Україні2. На противагу
цьому, В. С. Богданов вказує, що ситуація в українському суспільстві,
коли в свідомості людей втрачено багато попередніх норм і цінностей
соціальної взаємодії (так звана аномія), сприяє засвоєнню нових норм
і цінностей, що складають когнітивний наслідок суспільної діяльності3. П. П. Сердюк, аналізуючи погляди інших науковців щодо стану
суспільної моралі, пише: одні з них вважають, що нині відзначається досить сумний етап її розвитку, пов’язаний із нагромадженням у
багатьох сферах суспільного життя криміногенного потенціалу, підвищення небезпеки так званої «кримінальної інтоксикації» суспільної свідомості; у той час як інші відмічають, що суспільний поступ
вступає в закономірну фазу розвитку, у якій на перший план виходить
більш відчутний індивідуалізм, а відтак мають бути переосмислені
певні усталені моральні традиції, причому обумовлюється, що життєво важливих інтересів суспільства це не торкнеться, оскільки мораль
особи ґрунтується на усвідомленні значення суспільного для індивідуального4. Тому, звичайно, можна виділити певні основоположні
цінності, що поділяються абсолютною більшістю соціуму: життя,
Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права. С. 152.
Остапенко А. Р. Місце права та релігії в механізмі злочинної поведінки
осіб, які вчиняють насильницькі посягання на власність релігійних організацій
в Україні. Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства
України. С. 154.
3
Богданов В. С. Нормативно-правові основи соціального порядку. Актуальні
проблеми політики. Одеса. 2004. Вип. 22. С. 26.
4
Сердюк П. Роль кримінально-правових засобів у забезпеченні духовно-моральної безпеки суспільства. Право України. 2006. № 5. С. 41.
1
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здоров’я, безпека тощо. Норми, що передбачають відповідальність
за посягання на подібні відносини звичайно мають стовідсоткову
моральну обумовленість. У той же час існують такі охоронні норми,
що встановлюють відповідальність за діяння, до вчинення яких переважна більшість суспільства ставиться індиферентно: не схвалюючи
і, водночас, не засуджуючи їх. Таке відношення передусім може бути
пов’язане з тим, що окремі діяння можуть вчинятися лише спеціальними або навіть вузькоспеціальними суб’єктами, а характер їх (діянь)
суспільної небезпеки такий, що не є очевидним для пересічних громадян. Вочевидь їм нема діла до незаконного видобування корисних
копалин, незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, вчинення переважної більшості інших господарських злочинів, від яких вони не
можуть бути потерпілими. Тому вважаємо, що до існування подібного
роду норм слід встановлювати не «моральну обумовленість», а «моральну несуперечливість». Тобто достатнім є те, що діяння, передбачене у відповідній нормі, не сприймається суспільством як позитивне.
Не обов’язково воно має викликати рішучий протест, обурення з боку
більшої частини населення. Зазначене дозволяє стверджувати, що мораль є не обов’язковою, а факультативною обставиною, що визначає
соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм1. Разом із тим кількість норм, що мають моральне підгрунття, є великою,
і розташовані ці норми у різних (навіть у всіх) розділах Особливої
частини Кримінального кодексу України. Тому мораль належить до
числа родових факультативних обставин соціальної обумовленості.
Від проблеми моральної обумовленості кримінально-правових
норм слід, з нашої точки зору, відрізняти випадки схвалення більшістю суспільства фактів учинення конкретних злочинів. Тут маються
на увазі ситуації, коли сама кримінально-правова заборона заперечення у суспільства не викликає, але водночас воно схвалює відповідну
поведінку в окремих життєвих ситуаціях, тобто сприймає її як суспільно корисну. Як зазначають фахівці, в основі усвідомлення суспільством індивідуального акту поведінки і визначення ним ставлення до нього лежить певний соціальний стереотип. Стосовно процесу
криміналізації соціальні стереотипи суспільної свідомості ведуть до
Пащенко О. О. Моральна обумовленість кримінально-правових норм. Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України. С. 37.
1
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поляризації оцінок індивідуальних актів поведінки1. Така стереотипізація може мати як позитивний, так і негативний характер. З одного боку, у суспільній свідомості відображається певне ставлення до
поведінки, явища, тобто формується оціночний шаблон, який носить
об’єктивний характер; з іншого – вона може викликати таке ж відношення до всіх, хто певним чином опинився всередині цього явища
незалежно від того, яке становище займає сама особа – як жертва чи
як винуватий2. Як правильно вказує О. В. Микитчик, яким би не був
досконалим кримінальний закон, він, у принципі не може передбачити всі можливі варіації людської поведінки3. У літературі з цього
приводу доволі вдало наводиться такий приклад. З одного боку, кримінальне законодавство оцінює як злочин вчинок головного героя
фільму «Берегись автомобиля!» Дєточкіна, який викрадав автомобілі
у неправедно багатих, проте всі гроші за їх реалізацію перераховував
у дитячі будинки, тобто на користь чужих дітей, які потребували матеріальної підтримки. З іншого боку, навряд чи таку поведінку можна
вважати аморальною4. Як бачимо, тут проблема полягає не в обумовленості закону нормами моралі, а в моральності застосування його
в конкретних неординарних випадках. Слушною, у цьому аспекті, є
думка М. І. Мірошниченко, що для того, аби приймати справедливі
правові рішення, не достатньо мати знання про право, виражене у
нормах, необхідно мати на увазі право, здійснюване в житті5. У наведеному вище, а також в інших подібних прикладах правозастосувач
опиняється перед дилемою: застосувати закон не рахуючись із нормами суспільної моралі або порушити його і не застосувати в конкретній
життєвій ситуації, оскільки діяння схвалюється суспільством. В ідеалі, з нашої точки зору, слід було б віддати перевагу другому рішенню.
Проте ми усвідомлюємо, що в сучасних умовах це може призвести
Яковлев А. М. Социальные функции процесса криминализации. Сов. государство и право. 1980. № 2. С. 96.
2
Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Соціальна зумовленість … . С. 196, 197.
3
Микитчик О. В. Моральний вимір злочину. С. 447.
4
Азарян Е. Р. Преступление, наказание, правопорядок: монография. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2004. С. 12, 13.
5
Мірошниченко М. І. Діалектика етичної ментальності і права як нормативної системи (до питання методології правоутворення). Держава і право. Київ.
2002. Вип. 18. С. 429.
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до зловживань з боку працівників органів досудового розслідування,
прокуратури та суду. Виходячи із власних інтересів, наведені суб’єкти можуть вбачати «схвалення суспільства» там, де цього насправді
немає. З іншого боку, чесні та добросовісні правозастусовачі, які прийматимуть рішення щодо незастосування норми у випадку, коли діяння схвалюється суспільством, завжди будуть перебувати під загрозою
притягнення до відповідальності за порушення режиму законності
або просто остерігатимуться приймати такі рішення через побоювання звинувачень у корупції, боротьба з якою є одним із найактуальніших напрямів кримінально-правової політики нашої держави. Тому
на сьогодні реалії такі, що слід застосовувати норму навіть у випадках
схвального ставлення до конкретних діянь з боку суспільної моралі.
Виходом із цієї непростої ситуації, як варіант, може бути законодавче
збільшення кількості норм, що визначають обставини, які виключають злочинність діяння.
Переходячи до розгляду регулятивних кримінально-правових
норм, зазначаємо, що значна їх кількість, з нашої точки зору, не має
безпосереднього морального підгрунття. Так, не можна з позицій добра і зла оцінювати положення КК, що визначають чинність закону
про кримінальну відповідальність щодо злочинів, учинених на території України та за її межами (ст. ст. 6, 7, 8), класифікацію злочинів
(ст. 12), поняття закінченого злочину (ч. 1 ст. 13), сутність окремих видів покарань (частини перші ст. ст. 55–62) правила складання покарань
за сукупністю злочинів і сукупністю вироків (ч. 2 ст. 70 і ч. 2 ст. 71).
Перелік таких норм може бути продовжено. Таким чином, для встановлення соціальної обумовленості регулятивних норм моральні уявлення суспільства принципового значення не мають, оскільки лише
найзагальнішим чином характеризують їх. Погоджуючись з думкою
Ю. Є. Пудовочкіна, що практично будь-який кримінально-правовий
припис може бути перевірено на предмет його відповідності моральним уявленням суспільства1, зазначаємо, що у розглядуваних випадках такі дослідження є теоретично допустимими, проте їхня практична значущість не буде високою.
У той же час усі заохочувальні кримінально-правові норми мають
(принаймні повинні мати) моральне підгрунття. Справа у тому, що
спільною ознакою таких норм є суспільна корисність поведінки, яка
1

Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права. С. 153.
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у них зазначена1. Так, наприклад, обов’язковою умовою застосування
ст. ст. 45, 46 КК України є відшкодування завданих винною особою
збитків або усунення заподіяної нею шкоди. Вочевидь відповідна поведінка схвалюється суспільною мораллю, бо після вчинення злочину суб’єкт вже «творить добро», його дії спрямовані на залагодження
наслідків злочину, а тому є суспільно корисними. Саме такими їх і
сприймає соціум. Те саме стосується і заохочувальної норми, передбаченої ч. 2 ст. 114 КК України, де як суспільно корисна поведінка виступає припинення шпигунської діяльності і добровільне повідомлення
органів державної влади про вчинене. На підставі викладеного вважаємо, що для соціальної обумовленості заохочувальних кримінально-правових норм мораль відіграє роль обов’язкової обставини.
Підсумовуючи значення суспільної моралі для визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм можна зробити
такі висновки: 1) мораль має значення для з’ясування соціальної обумовленості великої кількості охоронних норм, але все ж таки не всіх,
а тому належить до числа родових факультативних обставин, що таку
обумовленість визначають; 2) для визначення соціальної обумовленості регулятивних кримінально-правових норм мораль принципового значення не має, адже її положення лише найзагальнішим чином
характеризують такі норми; 3) для заохочувальних кримінально-правових норм мораль виступає обов’язковою обставиною їх соціальної
обумовленості, оскільки усім названим нормам притаманна наявність
суспільно корисної поведінки, яка відповідно сприймається соціумом2.
5.2. Правосвідомість і суспільна думка
Фахівці у галузі теорії права визначають поняття правосвідомості неоднаково. На думку В. В. Сорокіна – це сукупність уявлень і
почуттів, що виражають ставлення людей до права3. Таке ж визнаХряпінський П. В. Суспільна корисність як ознака правомірної поведінки у
кримінальному праві України. Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України. С. 22.
2
Пащенко О. О. Значення моралі … . С. 185–188.
3
Сорокин В. В. К понятию правовой системы. С. 13.
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чення надають О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко. Квінтесенцією цього
поняття, пишуть науковці, є усвідомлення людьми цінностей права,
і одночасно уявлення про чинне позитивне право, про те, наскільки
воно відповідає вимогам розуму і справедливості, правовим цінностям та ідеалам1. Далі, у тій самій монографії, Н. М. Оніщенко надає
таке власне визначення правосвідомості – це погляди, ідеї, міркування, переконання, ціннісні орієнтації людей, які виражають знання, розуміння та усвідомлення необхідності встановлення і функціонування
певного правопорядку в суспільстві, ставлення до потреб людини, що
проявляються у формі активних вчинків у сфері суспільних відносин,
як урегульованих нормами права, так і тих, що потребують такого регулювання2. З точки зору В. А. Мальцева, правосвідомість являє собою
теоретичну систему понять, поглядів, ідей, у якій осмислюються й
оцінюються правові явища в суспільстві, правові ставлення людей до
дійсності та один до одного. Вона, зауважує правник, є систематизованим, концептуальним способом освоєння правової реальності, який
включає до свого теоретичного арсеналу такі дисципліни як загальна
теорія права, філософія права, різні юридичні науки3. С. А. Сидоренко
вважає, що правосвідомість – це система знань, поглядів, уявлень і
почуттів з приводу чинних або бажаних правових норм, а також діяльності, пов’язаної з правом. Тобто, інакше кажучи, зауважує дослідник,
правосвідомість – це право в тому вигляді, у якому воно відображається у свідомості людини4. Таке саме визначення досліджуваного поняття поділяють В. С. Наливайко та Є. А. Дурманенко5. Л. Луць зауважує,
що правосвідомість є такою властивістю права, яка характеризує
його інтелектуально-психологічний стан, що дозволяє особі сприймати, оцінювати правову реальність та формувати ставлення до неї і мо1
2

Вступ до теорії правових систем. С. 27.
Там само. С. 148, 149; Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії.

С. 68.
Мальцев В. А. Право как нормативно-деятельностная система. С. 24.
Сидоренко С. А. Роль правової освіти в попередженні та профілактиці правопорушень. Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ. 2000. Спец. вип. С. 145.
5
Наливайко В. С., Дурманенко Є. А. Про засоби регулювання соціальної поведінки особистості. Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства): матеріали наук.-практ.
конф. (Львів, 4–5 квіт. 2003 р.). Львів: Львів. держ. ін-т внутр. справ, 2003. С. 263.
3
4
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тиви правової поведінки. Вольовий момент правосвідомості, зазначає
дослідник, відображає активну спрямованість суб’єкта і переводить
вольові стимули у людську реальність1. На думку авторів монографії
«Правовая система социализма: понятие, структура, социальные связи», правосвідомість є системою поглядів, уявлень, настроїв, почуттів
суспільства, класа чи індивіда стосовно характеру, сутності, принципів права і законності, раціональної та емоційної оцінки чинних правових норм та тих, норм, що пропонуються до видання2. З точки зору
Л. Б. Тіунової, правосвідомість являє собою цілісність різноманітних
поглядів, ідей, теорій. За своєю природою, пише дослідниця, вона є
складною структурою тісно пов’язаних між собою розумових, емоційних та вольових процесів, що відбуваються на суспільному, теоретичному та психологічному рівнях, протікають поза та у межах правових форм та забезпечують виявлення та рух правової інформації3.
Ю. В. Єрмаченкова зауважує, що під правосвідомістю слід розуміти
сукупність поглядів, ідей, певних теоретичних знань особи, які виражають її ставлення до права й закону, їх зв’язку між собою, та обов’язковості дотримання такої поведінки, що не суперечить нормам закону,
тобто усвідомлення і відмежування правомірності і неправомірності4.
П. Л. Фріс надав визначення кримінально-правової правосвідомості,
яка, на його погляд, являє собою елемент загальної правосвідомості,
який складає сукупність кримінально-правових поглядів та почуттів,
що обіймають знання правових явищ у сфері кримінально-правової
боротьби зі злочинністю, що містять у собі знання цих явищ і оцінку їх з позицій групової справедливості, а також правові вимоги до
сфери нормативного регулювання боротьби зі злочинністю методами
матеріального кримінального права5.
Як бачимо, в усіх наведених дефініціях, правосвідомість визначається через ставлення людей до права. А от з приводу її змістовних
Луць Л. Структура правової системи суспільства. С. 9
Правовая система социализма … . Кн. 1. С. 337.
3
Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. С. 56.
4
Єрмаченкова Ю. В. Мораль як одна з основних детермінант правової свідомості неповнолітніх. Морально-етичні засади реформування кримінального
законодавства України. С. 150.
5
Фріс П. Л. Кримінально-правова політика у системі правової політики у
сфері боротьби зі злочинністю. Кримінально-правова політика держави … . С. 16.
1
2
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характеристик погляди дослідників різняться. Так, Ю. В. Єрмаченкова включає в зміст правосвідомості ставлення не лише до права, а
й до закону, а також до їх взаємозв’язку. О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко наголошують, що правосвідомість охоплює ставлення як до
позитивного права, так і до його цінностей. Н. М. Оніщенко одноособово ще більше розширює зміст розглядуваного поняття за рахунок
усвідомлення необхідності встановлення і функціонування певного
правопорядку в суспільстві та ставлення до потреб людини. Крім
того, дослідниця переконує, що відповідне ставлення стосується не
лише сфери суспільних відносин, які вже врегульовані нормами права, а й тих, що лише потребують правового регулювання. Останню
думку поділяють автори монографії «Правовая система социализма:
понятие, структура, социальные связи», які вказують на ставлення не лише до наявних норм, а й до тих, що пропонуються до прийняття. З названою позицією погоджуються також С. А. Сидоренко,
В. С. Наливайко та Є. А. Дурманенко, які пишуть про ставлення не
лише до чинних, а й до «бажаних» правових норм. Названі дослідники, крім того, відносять до змісту правосвідомості ставлення до
дійсності, пов’язаної з правом. В. А. Мальцев пішов у цьому плані
ще далі, вказавши не лише на ставлення людей до дійсності, а й одне
до одного. Також цей правник указав на ставлення не до права, а до
правових явищ, що безумовно є більш широким поняттям порівняно
з правом. Перевагою його визначення, з нашої точки зору, є те, що
в ньому міститься вказівка не на «ставлення» як таке, а на оцінку і
усвідомлення, що більш конкретно розкриває зміст досліджуваного
поняття. На думку Л. Б. Тіунової, до змісту правосвідомості належать не лише ті процеси, що протікають в межах правових форм, але
й поза ними. П. Л. Фріс включає до кримінально-правової правосвідомості, серед іншого, правові вимоги до сфери нормативного регулювання боротьби зі злочинністю методами матеріального кримінального права. Л. Луць, на відміну від інших дослідників, визначає
правосвідомість як «властивість» права. До того ж з його визначення
випливає, що право має свій власний «інтелектуально-психологічний стан», а це видається вельми сумнівним.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що не всі ті явища, якими
наповнюють зміст правосвідомості фахівці в галузі теорії держави і
права, є необхідними для визначення соціальної обумовленості кри365
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мінально-правових норм. Зміст досліджуваного поняття слід адаптовувати (узгоджувати) із потребами розв’язання завдання, яке стоїть
перед нами. Тут доречно згадати підхід кримінально-правової доктрини до встановлення причинного зв’язку між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним наслідком. Загальновизнаним
є той факт, що кримінальне право не створює власної моделі його
встановлення, а користується надбаннями філософії, адаптуючи їх
до власних потреб. Так, з нашої точки зору, для вирішення наукової
проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм, доцільно обмежитися з’ясуванням оцінки й усвідомлення наявних норм.
У той же час, зазначаємо, що теорія криміналізації має виконувати
наведене завдання щодо проектованих кримінально-правових норм.
Ці міркування також слугують ще одним аргументом на користь того,
що соціальна обумовленість і криміналізація – не одне і те саме. Виділене як зміст правосвідомості «ставлення до дійсності, пов’язаної
з правом» є занадто широким поняттям, а тому не може входити у
зміст правосвідомості, який потрібен для з’ясування соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність. Так само не має
значення для вирішення поставленої наукової проблеми ставлення до
діяльності, пов’язаної з правом. Відзначаючи, що процес з’ясування
соціальної обумовленості являє собою певну діяльність, зауважуємо,
що важливим в цьому аспекті є сприйняття відповідними суб’єктами
самої норми, а не сприйняття ними діяльності з її підготовки, зміни,
порядку застосування тощо.
Таким чином, для вирішення наукової проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм врахування змісту правосвідомості полягає у з’ясуванні оцінки й усвідомлення наявних
норм1.
Правосвідомість людини є дуже складною якістю, вона не виникає
з моменту народження, як і більшість психофізіологічних властивостей, а розвивається поступово, з дорослішанням, змінюється протяПащенко О .О. Зміст поняття «правосвідомість» в контексті вирішення
проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Актуальні проблеми правової теорії та юридичної практики: матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. (Одеса, 7–8 серп. 2015 р.). Одеса: Причорноморська фундація права, 2015.
С. 109.
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гом усього її життя1. Формування правосвідомості залежить від низки
чинників, серед яких найчастіше визначають сім’ю, близьке оточення,
психічний стан, матеріальне забезпечення тощо. До зазначеного переліку Ю. В. Єрмаченкова відносить також моральні засади суспільства, які, на її думку, хоч і не мають законодавчого закріплення, але
їхня роль у формуванні особистості є визначною2. Зазначене дозволяє
стверджувати, що, по-перше, правосвідомість формується у тому числі і на підставі суспільної моралі, по-друге, науковець спеціально відзначає, що мораль немає законодавчого закріплення. У зв’язку з цим
зауважуємо, що інші детермінанти правосвідомості, які вона називає
(близьке оточення, психічний стан, матеріальне забезпечення), також
далеко не завжди таке закріплення знаходять.
Н. М. Оніщенко цілком вірно підмітила, що в правосвідомості та
правовому розвитку будь-якого суспільства не може бути подоланий
соціально-суб’єктивний, суб’єктивно-ціннісний і при цьому завжди
конкретно-історичний підхід. Цей факт беззаперечний, незалежно від
того, про яке конкретно суспільство, державу і про який історичний
етап їх існування ідеться. Безумовне визначення цієї обставини має
принципово важливе значення, особливо при вирішенні питання про
можливий зміст правових норм і про його (суспільство) розвиток3.
З огляду на викладене, одним із чинників формування правосвідомості є історичний.
Ще одним чинником формування правосвідомості є правове виховання, під яким фахівці розуміють цілісну державну систему впливу
на правові настанови громадян шляхом втілення інформаційно-освітніх програм та через загальний розвиток демократії у всіх її проявах й на всіх рівнях суспільного життя4. Своєю чергою, переконує
Ю. Ю. Калиновський, правове виховання виступає важливим факЮрій Н. М. Юридична освіта як фактор формування правової соціалізації.
Актуальні проблеми політики. Одеса. 2003. Вип. 16. С. 573; Єрмаченкова Ю. В.
Мораль як одна з основних детермінант … . С. 150, 151.
2
Єрмаченкова Ю. В. Мораль як одна з основних детермінант … . С. 150.
3
Вступ до теорії правових систем. С. 151.
4
Калиновський Ю. Ю. Правове виховання як механізм формування правосвідомості українського суспільства. Наука і соціальні проблеми суспільства:
освіта, наука, духовність: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20–21
трав. 2008 р.): у 2 ч. Харків: Вид-во Харк. нац. пед. ун-ту, 2008. Ч. 2. С. 135.
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тором становлення суспільної правосвідомості. Воно здійснюється,
перш за все, через правове навчання1. Таким чином, формування належного рівня правосвідомості не може здійснюватися саме собою.
Суспільство і держава повинні докладати істотних зусиль для виховання населення через роз’яснення права та формування поваги до
нього, докладати зусиль для усвідомлення громадянами правових
цінностей. Це повинно здійснюватися, переважно, шляхом правового
виховання, яке не слід зводити суто до механічного знання законів,
адже, як було показано вище, закон і право – не одне і те саме, закон
може бути і не правовим.
В. В. Лапаєва зазначає, що найбільш актуальним є вплив на правосвідомість таких форм суспільної свідомості як політична й моральна2. З її точки зору, особливий інтерес являють випадки, для яких є наявним протиріччя між мораллю та правосвідомістю. Вона виділяє два
основні типи ситуацій. Перший – коли суспільна мораль відстає від
більш прогресивної правосвідомості законодавця, яка вже виражена у чинних правових нормах. Мова йде про випадки, коли застарілі
стереотипи моралі та правосвідомості певних соціальних груп і прошарків суспільства не відповідають вираженим в законі актуальним
потребам суспільного розвитку. Така ситуація обумовлена прихильністю до догматично засвоєних уявлень щодо суспільних моральних
і політичних цінностей3. На наш погляд, тут ідеться про зміну умов
життя суспільства, на які вже відреагував законодавець, але які ще
не були сприйняті свідомістю більшості членів соціуму. І якщо б
нові норми не було запроваджено, то старі вже не відповідали би
такій обставині соціальної обумовленості, як «зміна умов життя суспільства». Другий тип протиріччя між правом і мораллю, зазначає
В. В. Лапаєва, пов’язаний із випадками випереджаючого розвитку
моральної свідомості, щодо яких ті чи інші норми чинного законодавства виступають застарілими, такими що не відповідають прогре-

сивним потребам сучасного життя1. На нашу думку, в наведених ситуаціях досліджувані норми перестають бути соціально обумовленими
через відсутність одразу двох обставин. Тут відсутня їх відповідність
змінам умов життя суспільства, які вже набули відображення у правосвідомості більшості його членів. Науковець підкреслює, що в названих випадках наявна розбіжність не лише між нормами закону та моралі, а й між нормами закону і суспільною правосвідомістю2. З нашої
точки зору, для регулятивних і заохочувальних норм (констатації їх
соціальної обумовленості): 1) спочатку мають змінитися умови життя
суспільства, які викликають необхідність появи таких норм; 2) потім
ця необхідність відображається у правосвідомості суспільства, і усе
це в сукупності, за наявності інших обставин соціальної обумовленості, стимулює законодавця до прийняття норми. Тобто зміна правосвідомості завжди обумовлюється змінами умов життя суспільства
(політичними, економічними, культурними тощо). Правосвідомість
сама собою змінитися не може. Тому, якщо та чи інша норма на момент прийняття схвалювалася більшістю членів суспільства, а через
деякий час перестала, отже змінилися умови життя цього суспільства.
Без цього уявити собі зміну правосвідомості неможливо. Правосвідомість пов’язана з історичними традиціями (якщо у суспільстві нічого не змінюється, то не змінюється і правосвідомість), що являє собою
статичну залежність, або пов’язана зі зміною умов життя суспільства,
що утворює динамічну залежність.
Таким чином, на формування правосвідомості впливають різноманітні фактори, серед яких, з нашої точки зору, слід виділити:
психічний стан особи, її оточення (перш за все сім’ю), матеріальне
забезпечення, правове виховання, суспільну мораль, політичну ситуацію в державі, історичні традиції, зміну умов життя суспільства3.
В науці виділяють декілька видів правосвідомості. Це має принципове значення для розв’язання проблеми соціальної обумовленості
кримінально-правових норм, оскільки необхідно з’ясувати, який саме

Калиновський Ю. Ю. Правове виховання як механізм формування правосвідомості українського суспільства. Наука і соціальні проблеми суспільства:
освіта, наука, духовність: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20–21
трав. 2008 р.): у 2 ч. Харків: Вид-во Харк. нац. пед. ун-ту, 2008. Ч. 2. С. 135.
2
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. С. 96.
3
Там само. С. 97, 98.

Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. С. 98.
Там само. С. 99.
3
Пащенко О. О. Зміст правосвідомості та її формування (в контексті визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм). Проблеми науки
кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності. С. 166, 167.
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вид потрібно враховувати при її вирішенні. М. П. Колесніков зазначає,
що за суб’єктами (носіями) правосвідомість поділяється на індивідуальну, групову, масову та суспільну. Разом з тим, зауважує правознавець, ці види не існують поза індивідуальною1. Таким чином, правник
виділив чотири види правосвідомості. О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко
називають такі види правосвідомості: наукова, професійна, побутова,
масова, групова, індивідуальна2. Трохи згодом, у тій самій роботі, вони
зазначають, що «серед видів і форм правосвідомості виділяють правову
ідеологію … , юридичну практику»3. Тобто, спочатку науковці виділили
шість видів правосвідомості, а потім додали ще два. В іншому розділі аналізованої монографії Н. М. Оніщенко відзначає, що правосвідомість, як і всі форми свідомості, має складну соціальну структуру: правосвідомість індивідів, груп та суспільства в цілому. Тобто тут виділено
три види правосвідомості. Правосвідомість особи, зазначає дослідниця,
опосередкована саме суспільною та груповою, на основі яких людина складає свої уявлення про права та обов’язки, правомірність тощо.
При цьому становлення індивідуальної правосвідомості відбувається в
конкретних умовах існування цієї особи4. З нашої точки зору, останнє, напевно, має переважне значення, оскільки окрема особа може не
мати уявлення про суспільну та групову правосвідомість, оскільки не
цікавиться правовою сферою життя (керується при виборі варіантів
поведінки нормами християнської моралі тощо). Суспільна правосвідомість, зауважує науковець, як результат розумової діяльності всього
народу, включається в індивідуальну та групову правосвідомість лише
частково. Тому зміст індивідуальної та групової правосвідомості у порівнянні з суспільною за обсягом обмежений. Суттєво різними, продовжує Н. М. Оніщенко, є обсяг та глибина правових знань, які містяться в
індивідуальній, груповій та суспільній правосвідомості5. Тому, на наш
погляд, стосовно регулятивних та дефінітивних кримінально-правових
Колесніков М. П. До проблеми формування правосвідомості у контексті
сучасності. Соціально-політичні та соціально-правові проблеми сучасності: зб.
наук. тез: за матеріалами ХV Харківських політологічних читань (Харків, лютий
2004 р.). Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. С. 107.
2
Вступ до теорії правових систем. С. 27.
3
Там само. С. 28.
4
Там само. С. 149.
5
Там само.
1
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норм достатньо обмежитися «несуперечливим» ставленням до них працівниками правоохоронних органів, а не вимагати «схвалення» таких
норм на індивідуальному рівні пересічними громадянами1. Стосовно
предмету нашого дослідження виникає цікаве питання: а чи насправді обсяг правових знань працівників правоооронних органів менший,
ніж у суспільства в цілому? Гадаємо, що навряд чи, а тому думка
Н. М. Оніщенко стосовно того, що зміст індивідуальної та групової
правосвідомості у порівнянні з суспільною за обсягом обмежений, не
має універсального характеру.
На особливе місце суспільної правосвідомості серед підстав криміналізації вказує А. В. Грошев. Її активна роль у вирішенні кримінально-правотворчих завдань обґрунтовується, на думку вченого, тим, що,
з одного боку, правосвідомість відображає суспільні потреби в кримінально-правовому регулюванні конфліктних суспільних відносин і
обумовлює необхідність прийняття нових, зміни діючих і скасування
застарілих кримінальних законів. Тим самим правосвідомість, пізнаючи суспільну небезпеку певних діянь і вимагаючи встановлення їх
кримінальної караності, виступає соціально-психологічною підставою кримінально-правової заборони. З іншого боку, зазначає правник,
прийнятий кримінальний закон чинить зворотний вплив на суспільну
правосвідомість, яка оцінює його ефективність і висуває нові вимоги
і пропозиції щодо його вдосконалення2.
На рівні кримінальної правотворчості, підсумовує А. В. Грошев, правосвідомість, як суб’єктивний фактор криміналізації має три основні
значення: підстава, критерій і мета криміналізації. У зв’язку з цим вона
виконує загальну правотворчу функцію, яка конкретизується в гносеологічній функції, нормативно-прогностичній функції, функції правового
моделювання і процедурно-законотворчій функції3. Першій стадії кримінальної правотворчості, що виділяється дослідником, відповідає гносеологічна функція правосвідомості, другій – нормативно-прогностична,
третій – правового моделювання, четвертій – процедурно-законотворча4.
Пащенко О. О. Правосвідомість і соціальна обумовленість кримінально-правових норм. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Право. 2015. Вип. 34.
Т. 3. С. 42.
2
Грошев А. В. Функции правосознания … . С. 5.
3
Там само. С. 10.
4
Там само. С. 26.
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Суспільна небезпека як об’єктивна властивість злочинів і злочинності в
цілому розглядається вченим як багатогранна категорія. Вона відображає не тільки якісні (змістовні) і кількісні характеристики суспільних
відносин як об’єкта посягання, а й соціальну природу даних суспільних
відносин, їх внутрішні протиріччя, суспільні (класові) інтереси і потреби, що складають їхнє підгрунття. Використовуючи категорію «суспільна небезпека» А. В. Грошев спробував відповісти на питання: по-перше,
як виявляє себе потреба в кримінально-правовому регулюванні суспільних відносин, і, по-друге, яким чином і в якій формі вона відбивається
і пізнається суспільною правосвідомістю. У зв’язку з цим в розумінні
генези суспільної небезпеки особливого значення набуває філософська
категорія «протиріччя». Структурно-функціональний аналіз соціального протиріччя і різних форм його прояву дозволяє дійти висновку, що
властивість суспільної небезпеки є специфічною формою (способом)
виникнення та існування потреби в кримінально-правовому регулюванні і способом її пізнання законодавцем. Саме у зв’язку з формуванням
цієї потреби і її відображенням у суспільній правосвідомості, на думку
правника, можна говорити про суспільну небезпеку як підставу криміналізації. Тим самим правосвідомість виконує свою гносеологічну
функцію. В результаті її здійснення в суспільній правосвідомості виникають правові ідеї і уявлення про певну поведінку як корисну чи шкідливу (небезпечну), і, відповідно, належну або таку, що вимагає заборони1.
Зазначені міркування науковця щодо правосвідомості дозволяють зробити наступні висновки: 1) вчений обґрунтовує особливе
місце правосвідомості в числі факторів криміналізації; 2) правосвідомість розглядається і як підстава й як критерій, а також як
мета криміналізації; 3) правотворча функція правосвідомості підрозділяється на гносеологічну, нормативно-прогностичну, функцію правового моделювання і процедурно-законотворчу; 4) категорії «суспільна небезпека», стосовно правосвідомості, кореспондує
її гносеологічна функція. При цьому поняття суспільної небезпеки
розкривається вченим за допомогою філософської категорії «соціальне протиріччя»2. Крім того, А. В. Грошев наголошує на необхідТам само. С. 26, 27.
Пащенко А. О вкладе А. В. Грошева в решение научной проблемы социальной обусловленности уголовно-правовых норм. Jurnalul juridic national: Teorie si
practica. 2015. № 2/2. С. 121–123.
1
2
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ності врахування у кримінальній правотворчості саме суспільної
правосвідомості.
Досліджуваний вид правосвідомості (суспільна) відбивається у
правовій суспільній думці, яка складає фундамент правомірної поведінки людей, перетворюючи нормативно-правові приписи в їх внутрішню потребу, звичку, переконання, а також виступає стрижнем
правової суспільної психології. У ній фіксується ставлення різних соціальних груп до подій і фактів правової дійсності у формі оціночних
висловлювань схвалення або засудження, рекомендації чи вимоги1.
Правова суспільна психологія є результатом впливу права як соціального інституту на масову свідомість людей. Вона виражає деяку
сукупність несистематизованих поглядів, почуттів і звичок, сформованих під дією офіційних юридичних приписів і встановлень в ході
регулювання ними суспільного життя. Правова суспільна психологія
являє собою відносно автономне духовне утворення людської культури з власними закономірностями функціонування і розвитку, що
значною мірою визначають динаміку політичних і соціальних процесів в суспільному житті. Тільки залучаючи сферу масової свідомості
в загальнодержавний процес правового виховання, можна прищепити необхідну правову культуру, сформувати бажане ставлення людей до чинним соціально-правовим інститутам, створити в підсумку
громадянське суспільство2. П. Л. Фріс виділив поняття «соціальна
кримінально-правова психологія», що охоплює сферу поведінки й
діяльності членів суспільства, які обумовлені включенням у відповідні соціальні групи. З цієї позиції наочно проглядається її вплив на
ідеологію. Для соціальної кримінально-правової психології, яка, на
переконання науковця, не набула ще в Україні належного розвитку,
з позицій проблеми, що розглядається, важливим є аналіз впливів на
ідеологію, а звідси на правову політику. Зачатки такого аналізу, зазначає П. Л. Фріс, здійснені М. В. Костицьким, який сформулював основні підходи до вивчення соціально-правової психології націй і народів.
Правник зауважує, що сформульовані підходи та проведений первинний аналіз наочно переконують у наявності особливостей сприйняття, оцінки, вимог та т. ін. у сфері кримінально-правової боротьби зі
Правовая система социализма … . Кн. 1. С. 53; Мальцев В. А. Право как
нормативно-деятельностная система. С. 26.
2
Мальцев В. А. Право как нормативно-деятельностная система. С. 25, 26.
1
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злочинністю (у т.ч. розуміння злочинного і незлочинного, вимоги до
покарання за злочин та т. ін.), які існують у соціальній групі і притаманні виключно їй. Однак обмежуватись вивченням соціальної кримінально-правової психології виключно на рівні великих соціальних
груп, з точки зору дослідника, було б помилковим – її необхідно вивчати в усіх соціальних групах (як у великих, так і у середніх і малих).
Якщо питання правосвідомості на загальному рівні в цих об’єднаннях
вивчались, то проблеми кримінально-правової психології таких груп
ще практично не аналізувались. А тут, вбачається, можуть відкритись
значні перспективи як до дослідження питань кримінально-правової
політики, так і для вивчення й розробки прикладних проблем запобігання злочинності1. З нашої точки зору, практичне вирішення поставлених питань було б вельми корисним, у тому числі для вироблення
методики криміналізації суспільно-небезпечних діянь та побудови
сучасної теорії соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність.
Цілком правий В. І. Тимошенко стосовно того, що в демократичному суспільстві примус може спиратися лише на принципи, що грунтуються на переконаннях більшості його членів. Цивілізація, відзначає
правник, значною мірою спирається на виховану в індивіді звичку добровільно підкорятися визнаним правилам гідної поведінки. Джерелом
поглядів більшості є громадська думка2. Суспільна думка виконує роль
гаранта дотримання соціальних норм, тобто виступає заходом забезпечення соціального контролю3. Вона є сферою повсякденної свідомості,
де панує здоровий глузд, прості уявлення щодо добра і зла, правового
і не правового. Тому вона з приводу окремих питань в принципі може
бути більш правильною, ніж офіційна думка законодавця, а отже законотворча практика повинна її враховувати4. Громадська думка – один
Фріс П. Л. Кримінально-правова політика у системі … . С. 17.
Тимошенко В. І. Громадська думка і законодавча діяльність. Концепція розвитку законодавства України: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, травень 1996 р.) /
редкол.: В. Ф. Опришко (голова) та ін. Київ: Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1996. С. 97.
3
Шавгулидзе Т. Г., Лежава Г. Ш. Общественное мнение и правосознание в
динамике: монография. Тбилиси: Мецниереба, 1990. С. 6.
4
Ошеров М. С., Спиридонов Л. И. Общественное мнение и право: монография. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. С. 140.
1
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із проявів суспільно-політичної свідомості, що виявляє ставлення населення чи певної його частини до тих процесів, які відбуваються у
суспільстві1. Правова суспільна думка займає певну позицію, дає пораду і виносить рішення з тих чи інших правових суспільних проблем.
Суб’єктом правової суспільної думки є великі соціальні групи, національно-етнічні спільності, народи, що виражають загальний інтерес до
актуальних і значущих питань законності та правопорядку в державі.
Тому вона виступає важливим чинником у регулюванні соціальної поведінки людей, виробляючи певні норми суспільних відносин. Вона
покликана стати активним інституційним інструментом державного
управління, який включається у процес прийняття відповідальних політичних і соціально-економічних рішень2. З нашої точки зору такі рішення стосуються і процесу прийняття нових законів про кримінальну відповідальність, а також з’ясування необхідності реформування наявних.
Зазначена функція правової суспільної думки постійно посилюється в
міру подальшого розвитку демократичних інститутів свободи, рівності
і справедливості, що набуває вираження в розширенні його меж і функцій, зростанні ступеня глибини, ефективності та компетентності його
оціночних суджень3. На необхідність врахування суспільної думки вказують й інші правники. Так, Г. І. Начкебія зазначає, що суспільна оцінка людських вчинків має бути визначальною для їх державної оцінки4.
Т. Г. Шавгулідзе і Г. Ш. Лежава вказують, що слід враховувати, якщо
населення терпляче ставиться до певної поведінки, то її криміналізація не матиме підтримки з боку суспільства і кримінально-правова боротьба з відповідними діяннями буде внаслідок цього ускладнюватися5.
С. М. Мохончук переконує, що для заборони діяння кримінальним законом одним із завдань, які необхідно вирішити, є виявлення громадської думки. Стосовно предмета свого дослідження він зазначає, що
серед респондентів категорія осіб, які вважали загрозу тероризму в
Джафарова О. В. Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ. Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. Харків. 2001.
Вип. 16. С. 218.
2
Мальцев В. А. Право как нормативно-деятельностная система. С. 26.
3
Там само.
4
Начкебия Г. И. Предмет науки уголовного права: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. Тбилиси, 1997. С. 69.
5
Шавгулидзе Т. Г., Лежава Г. Ш. Общественное мнение … . С. 67.
1
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суспільстві незначною чи взагалі її не сприймали зменшилася з 54,5
до 14 відсотків, тобто скоротилася у 3,9 рази. У той же час кількість
тих, хто визнавав серйозну реальність його загрози, зросла більше,
ніж у 5 разів і склала 67 відсотків. При цьому 20,7 відсотка з них вважає тероризм однією з найгостріших проблем сучасності1. В. Дрьомін
зазначає, що реформи здійснюються значно успішніше, якщо користуються підтримкою громадської думки. Однак, при цьому, зауважує
правознавець, доводиться констатувати існування в Україні небезпеки
того, що окремі напрями ініційованої зверху судово-правової реформи
можуть наштовхнутись на протидію не тільки громадськості, а й працівників органів кримінальної юстиції2. Наведене судження стосується
ширшого кола проблем, ніж ті, що складають предмет нашого дослідження. Проте цей висновок справедливий, зокрема, і для закону про
кримінальну відповідальність. Далі науковець наголошує на важливості створення у суспільстві такої соціально-психологічної атмосфери,
за якої і працівники органів кримінальної юстиції і населення в цілому
сприйматимуть відповідні кроки не лише як легітимні, а й як найбільш
доцільні заходи3.
Н. А. Носкова, С. Ф. Денисов та П. П. Сердюк зазначають, що
суспільна думка виступає як один із показників того, наскільки кримінально-правові норми адекватні боротьбі зі злочинністю4. На переконання двох останніх, установлення кримінально-правової заборони
повинно мати місце не раніше, ніж суспільно небезпечне діяння буде
відображено у суспільній свідомості й отримає негативну оцінку суспільства5. Вважаємо за необхідне не погодитися з таким твердженням, адже, як вже зазначалося при характеристиці моралі, є злочини,
що не засуджуються більшістю членів суспільства через складність
усвідомлення їх суспільної небезпечності. Як правильно зауважує
Мохончук С. М. Соціальна обумовленість … . С. 121, 122.
Дрьомін В. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань,
альтернативних позбавленню волі. Право України. 2000. № 6. С. 27.
3
Там само.
4
Носкова Н. А. Общественное мнение и совершенствование уголовного законодательства. Сов. государство и право. 1988. № 6. С. 86; Денисов С. Ф., Сердюк
П. П. Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони торгівлі людьми.
С. 196.
5
Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Соціальна зумовленість … . С. 196.
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Д. О. Гармаш, саме цим критерієм оперує громадська думка, визначаючи те чи інше діяння злочинним, інколи навіть раніше, ніж це робить законодавець1. У літературі обгрунтовано відзначається, що для
правильної оцінки небезпечності злочинів для суспільства індивід повинен володіти достатнім рівнем компетенції у вигляді знання досліджуваного питання і розуміння як його юридичного, так і соціального
аспекту2. Неусвідомлення суспільної небезпечності може відбуватися
внаслідок багатьох причин. Серед них слід зазначити можливість вчинення певних діянь лише спеціальними (або, навіть, вузькоспеціальними) суб’єктами, їх нетиповість, через що більшість членів соціуму
навіть не здогадуюються про наявність таких діянь. Причиною може
служити також зворотня ситуація, коли діяння, навпаки, є поширеним
у суспільстві і сприймається його членами як нормальне. П. С. Яні з
цього приводу наводить приклад, що вільний, повсякденний обіг радіодеталей і їх брухту цілком можливо створює у більшості людей
враження законності здійснення операцій з відходами та брухтом, що
містять дорогоцінні метали. Цим також можна пояснити оману особи,
яка щиро вважає, що угода й інші дії з відходами, що містять дорогоцінні метали, нехай навіть об’єктивно перебуває в суперечності з порядком, встановленим нормативними актами, не є в той же час угодою
з дорогоцінними металами3. Тобто правник навів у своєму прикладі
дві причини нормального сприйняття більшістю членів суспільства
діяння, що оголошено законодавцем злочинним. Перша – типовість
відповідної поведінки, друга – неусвідомлення усіх фактичних ознак
такого діяння, що зумовлює неусвідомлення його дійсного (справжнього) ступеня суспільної небезпечності. Також причиною може бути
те, що пересічні громадяни не можуть бути потерпілими від цілої
низки злочинів тощо. Так, М. С. Ошеров і Л. І. Спірідонов, зокрема, зазначають, що суспільна думка про право часто-густо не вважає
злочинними посягання на суспільство як таке, вважаючи неправовим
лише те, що заподіює шкоду конкретній людині4.
Гармаш Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення … . С. 19, 20.
Общественное мнение и преступление: монография / Ефремова Г. Х. и др.
Тбилиси: Мецниереба, 1984. С. 190.
3
Яни П. С. О значении принципа «ignorantia juris nocet» для вменения составов экономических преступлений. Уголовное право в ХХІ веке. С. 236, 237.
4
Ошеров М. С., Спиридонов Л. И. Общественное мнение и право. С. 104.
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Як зауважує В. О. Туляков, введення сукупності якісно нових кримінально-правових заборон, що базується на формально-логічному
аналізі суспільних відносин, не завжди однозначно сприймається суспільством. В умовах, коли, так чи інакше, сфера кримінальної активності впливає на образ життя не менш ніж третини населення України, казати про підтримку нових агресивних заборон «натхненним»
електоратом було б дещо наївно1. У зв’язку з цим постає питання: а
що робити, коли такі заборони об’єктивно потрібні, якщо наявні усі
інші підстави криміналізації (крім суспільної думки), чи необхідно
(можливо) її здійснювати? З нашої точки зору, відсутність підтримки
нових заборон населенням не слід вважати перепоною для їх уведення. Звичайно, цей процес має супроводжуватися виховною роботою
(правовим вихованням) з метою зміни суспільної думки, але вважаємо, що чекати, коли ці зміни втіляться в життя, все ж таки, не слід.
Викладене свідчить про те, що суспільна думка не може виступати обов’язковою обставиною соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Слушною є теза В. В. Лапаєвої, що, якби загальну
волю можна було б визначати, спираючись лише на суспільну думку, то соціум не потребував би представницьких органів влади2. Слід
підтримати Л. В. Калашникову, яка зауважує, що на відміну від общинної формації, за якої громадська думка була «патріархальною і
самодостатньою», з появою товарно-грошових відносин вона стала
«імовірнісною, багатоваріантною»3. Крім того, суспільна думка може
містити в собі як істинні, так і хибні уявлення про дійсність. Вона
не може бути тривкою і сталою, визначеною і ясною, і взагалі не є
величиною, яку легко визначити4. Це, звичайно, суттєво ускладнює
практичну можливість її врахування для оцінки відповідності закону
про кримінальну відповідальність справжнім потребам суспільства.
І. С. Ной звертав увагу на випадки, коли діяння, що визнане законодавцем злочином, не сприймається правозастосовними органа-

ми як обставина, достатня для розгляду питання щодо можливості
виникнення кримінально-правового відношення. Така ситуація, на
жаль, пояснюється серед іншого і соціальною необґрунтованістю
деяких кримінально-правових норм1. На нашу думку, це пов’язано,
у тому числі, із тим, що такі норми не відповідають іншим (крім
правосвідомості) обставинам соціальної обумовленості, перш за все
рівню суспільної небезпечності. В. В. Сташис та М. І. Бажанов обґрунтовано зауважували, що надмірна криміналізація низки діянь
не сприймається практикою не лише тому, що не відображає потреб
життя, але й явно суперечить професійній правосвідомості прокурорсько-слідчого корпусу, не відповідає існуючому в ньому менталітету2. А тому, звичайно, важко вимагати виконання законів від
фахівців, які не вважають їх потрібними, необхідними, правовими.
Вважаємо за можливе погодитися з В. В. Лапаєвою з приводу того,
що для одержання достовірної інформації під час опитування правозастосувачів щодо соціальної обумовленості правових норм необхідно враховувати деякі методичні особливості. Справа в тому, що
ці суб’єкти є за родом своєї професійної діяльності безпосередніми
учасниками процесу реалізації права, і саме через зазначену обставину можуть (свідомо чи несвідомо) спотворювати інформацію. Це
стосується головним чином ситуацій, коли думкою правозастосувача
цікавляться у зв’язку з можливістю внесення таких змін до законодавства, які могли б призвести до ускладнення їхніх функцій щодо
правозастосовчого процесу3. У зв’язку з цим, зазначає В. В. Лапаєва
з посиланням на Т. Г. Морщакову, ставлення правозастосувачів до
законодавчих новел слід аналізувати у нерозривному зв’язку з тими
об’єктивними умовами їх діяльності, які можуть вплинути на характер їхніх оцінок. Тому в анкеті чи опитувальнику слід поставити перед ними завдання оцінити перспективи зміни закону з урахуванням
того, що разом із уведенням нових норм будуть належним чином

Туляков В. О. Кримінально-правова політика: від гіпотез до втілення. Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми.
С. 36.
2
Лапаева В. В. Социология права … . С. 209.
3
Калашникова Л. В. Соціальний генезис поняття «громадська думка». Вісн.
Нац. ун-ту внутр. справ. Харків. 2004. Вип. 25. С. 402.
4
Тимошенко В. І. Громадська думка і законодавча діяльність. С. 97, 98.

Ной И. С. Метод уголовного права. Личность преступника и уголовная
ответственность. Правовые и криминологические вопросы: межвуз. науч. сб. /
редкол.: Т. Г. Даурова и др. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1981. С. 24.
2
Сташис В. В., Бажанов М. І. Шляхи оновлення кримінального законодавства України. С. 114.
3
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. С. 47.
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змінюватися й умови їх застосування1. Викладене показує: опитування працівників правоохоронних органів стосовно можливої криміналізації нового діяння пов’язане з небезпекою, що ця ідея не буде
підтримана через те, що вони побоюватимуться збільшення обсягу
своєї роботи. Тому, виявляючи їх думку стосовно тієї чи іншої норми,
необхідно спеціально зауважувати, що будуть створені умови для її
належного застосування (збільшено штат співробітників, створений
новий структурний підрозділ тощо). Зазначена небезпека спотворення дійсної ситуації наявна і при з’ясуванні соціальної обумовленості
чинних норм. Тут можна отримати негативний результат через те,
що правозастосувачі просто захочуть «зменшити навантаження»,
позбавитися «зайвої роботи». Тому в опитувальники обов’язково
слід ставити питання на кшталт: чи створено належні умови для застосування відповідної норми, а вже потім питання щодо соціальної
обумовленості останньої.
Як зазначає А. В. Занін, фактична дієвість (у тому числі і застосовуваність) правової норми залежить від багатьох факторів, у тому числі і від того, яке місце в ієрархії суспільно небезпечних діянь у правосвідомості суспільства займає розглядуване діяння. Правосвідомість,
на думку вченого, не тільки є передумовою юридичних норм, а й елементом механізму правового регулювання, що супроводжує дію права
на всіх стадіях правового регулювання. Тому, зазначає правознавець,
важливим є не тільки, щоб була об’єктивна необхідність регулювання
суспільних відносин, але й щоб усвідомлення ступеня суспільної небезпечності увійшло у правосвідомість всього суспільства, визначивши тим самим цілеспрямованість роботи правоохоронних органів2.
Вважаємо таку ситуацію бажаною, але все ж таки нереальною, адже
в суспільстві завжди будуть перебувати люди, які скоюють злочини,
а, отже, негативно ставляться до кримінально-правових заборон (усіх
або частини). Тому, на наш погляд, треба, щоб діяння (як правило)

засуджувалося більшістю населення, а не усім суспільством (100 %).
Застереження «як правило» вжито нами, зважаючи на те, що в сучасних умовах рівень правової освіченості пересічних громадян ще не
відповідає і не задовольняє потреби гармонійного розвитку особи та
вимогам суспільства1. А тому враховувати рівень суспільної правосвідомості, з нашої точки зору, доцільно не в усіх випадках. Крім того,
слід зважати на названі вже ситуації, коли правосвідомість більшості
населення відстає від прогресивної норми, що вже з’явилася в законодавстві. Також звертаємо увагу на випадки, коли потреби окремої
людини входять у протиріччя із суспільними. О. О. Дудоров, аналізуючи необхідність кримінально-правової охорони системи оподаткування, зазначає, що на існування в Україні проблеми ухилення від
оподаткування впливає свідомість наших громадян, більшість з яких
не вважає це діяння серйозним злочином. Особи, які притягуються
до кримінальної відповідальності за вчинення податкових злочинів,
пише дослідник, нерідко виправдовуються тим, що вони «нікого не
вбили і нічого не вкрали», а приховані від оподаткування кошти спрямували на виплату зарплати, розвиток виробництва, інвестиції та інші
цілком пристойні цілі. Досить вражаючі показники, які засвідчують
негативне ставлення громадян України до існуючої системи оподаткування, зазначає О. О. Дудоров, наводяться у статті О. Г. Кальмана:
73,9% опитаних осіб заявили, що ухилення від сплати податків дозволяє їм вижити, а 80,7% – що без порушення податкового законодавства ні про який розвиток бізнесу йтися не може2. За таких обставин, переконує правознавець, зусилля законодавця, які полягають
у встановленні кримінальної відповідальності за вчинення найбільш
серйозних податкових правопорушень, на жаль, поки що не можуть
розраховувати на моральну підтримку більшості членів українського
суспільства. Маємо класичний приклад неадекватності громадської
думки, яка в ідеалі має враховуватись при вирішенні питань кримі-

Там само; Морщакова Т. Г. Правосознание правоприменителей и прогнозирование эффективности законодательства (уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты). Проблемы совершенствования советского законодательства. М. 1987. Вып. 37. С. 128, 129.
2
Занин А. В. Вопросы уголовно-правового регулирования борьбы с выпуском недоброкачественной продукции. Проблемы уголовной ответственности и
наказания в свете решений XXVII съезда КПСС. С. 135.

Масюткіна О. В. Правова освіченість як правова основа правомірної і соціально активної поведінки особи. Наука і соціальні проблеми суспільства … .
Ч. 2. С. 183.
2
Кальман О. Г. Проблеми запобігання податковим злочинам. Вісн. прокуратури. 2001. № 1. С. 46, 47; Дудоров О. Система оподаткування України: необхідність кримінально-правової охорони. Право України. 2003. № 3. С. 64.
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налізації певних діянь, справжній суспільній потребі1. Тому зазначена
обставина соціальної обумовленості не може виступати як обов’язкова. Погоджуємося з О. О. Дудоровим у тому, що жодне поліпшення регуляторного законодавства, досягнення у країні економічної
і політичної стабільності не ліквідують небажання певної частини
платників податків віддавати державі частину належного їм майна.
У переважній більшості країн світу проблема криміногенності у податковій сфері стоїть вельми гостро. Навіть найбільш законослухняне
населення, до якого український народ поки що не належить, ставиться до податкового законодавства з меншою повагою, ніж до інших
законів, вважаючи, що держава встановлює податки передусім для задоволення власних фіскальних інтересів2. Маємо на увазі так званий
«економічний егоїзм». Звичайно, якщо розпитувати кожного члена
суспільства докладніше і замість слова «податки» (яке одразу викликає небажання платити, сприймається як прагнення держави забрати
частину заробленого) вказувати конкретні справи, на які вони витрачаються (утримання дитсадків, шкіл, лікарень, шляхів сполучення
тощо), то потребу в цьому усвідомлюють майже всі члени соціуму, а
отже й ставлення до суб’єктів, які від такого обов’язку ухиляються,
буде негативним. Зазначене дозволяє стверджувати, що розглядуваний злочин все ж таки засуджується правосвідомістю на суспільному
й індивідуальному рівнях, але виявити таке ставлення можна лише
шляхом проведеного аналізу, на відміну, скажімо, від злочинів проти
життя та здоров’я, негативне ставлення до яких можна виявити одразу. Це пояснюється тим, що суспільна небезпечність другої з названих
груп злочинів є очевидною, сприймається пересічними громадянами
без сумнівів, а от шкода від діянь першого виду стає зрозумілою не
одразу.
Таким чином, для проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм мають значення два види правосвідомості: суспільна (або загальносуспільна) і професійна (або видова). Вирішення досліджуваної проблеми залежить від виду названих норм. Вважаємо,
що для охоронних норм (норм-заборон) як суспільна, так і професійна правосвідомість в ідеалі, має виступати обов’язковою обставиною,
Дудоров О. Система оподаткування України … . С. 64.
Там само; Дудоров О. О., Дудорова К. Б. Плагіат – злочин чи аморальний
вчинок? С. 12, 13.
1
2
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Розділ 5. Обставини соціальної обумовленості регулятивних, дефінітивних та заохочувальних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність)

проте через низку названих вище причин, поки що це залишається
лише побажанням. Із регулятивними та дефінітивними нормами професійна правосвідомість має перебувати в стані несуперечливості,
тобто такі норми не мають викликати осуду з боку працівників судових і правоохоронних органів. Водночас, для життя пересічних громадян регулятивні та дефінітивні норми принципового значення не
мають, а тому їх відбиття у правосвідомості зазначених осіб характеризує соціальну обумовленість лише найзагальнішим чином. Стосовно заохочувальних норм, на наш погляд, ситуація виглядає навпаки:
вони обов’язково мають схвалюватися суспільною правосвідомістю і
водночас не викликати заперечень у працівників судових і правоохоронних органів1.
Висновки до розділу 5
1. Суспільна мораль має значення для з’ясування соціальної обумовленості великої кількості охоронних кримінально-правових норм,
але все ж таки не всіх, а тому відноситься до числа родових факультативних обставин, що таку обумовленість визначають.
Для визначення соціальної обумовленості регулятивних і дефінітивних кримінально-правових норм мораль принципового значення
не має, адже її положення лише найзагальнішим чином характеризують такі норми.
Для заохочувальних кримінально-правових норм мораль виступає
обов’язковою обставиною їх соціальної обумовленості, оскільки усім
названим нормам притаманна наявність суспільно корисної поведінка, яка відповідно сприймається соціумом.
2. Не всі явища, якими наповнюють зміст правосвідомості фахівці
в галузі загальної теорії права, є необхідними для визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм. В цьому аспекти доцільно обмежитися з’ясуванням оцінки й усвідомлення наявних норм.
В той же час теорія криміналізації має виконувати наведене завдання
відносно проектованих кримінально-правових норм.
На формування правосвідомості впливають різноманітні фактори,
серед яких слід виділити: психічний стан особи, її оточення (перш за
все сім’ю), матеріальне забезпечення, правове виховання, суспільну
1

Пащенко О. О. Правосвідомість і соціальна обумовленість … . С. 43.
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мораль, політичну ситуацію в державі, історичні традиції, зміну умов
життя суспільства.
Для проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових
норм мають значення два види правосвідомості: суспільна і професійна. Вирішення досліджуваної проблеми залежить від виду названих норм.
Для охоронних норм (норм-заборон) як суспільна так і професійна
правосвідомість, в ідеалі, має виступати обов’язковою обставиною,
проте через низку причин, це поки що залишається лише побажанням.
З регулятивними та дефінітивними нормами професійна правосвідомість має перебувати в стані несуперечливості, тобто такі норми не
повинні викликати осуду з боку працівників судових і правоохоронних органів. Водночас, для життя пересічних громадян регулятивні
норми принципового значення не мають, а тому їх відбиття у правосвідомості зазначених осіб характеризує соціальну обумовленість
лише найзагальнішим чином.
Заохочувальні норми обов’язково повинні схвалюватися суспільною правосвідомістю і, в той же час, не викликати заперечень у працівників судових і правоохоронних органів.
3. Для визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм суспільна думка самостійного значення не має, оскільки
стосовно розглядуваної проблеми виступає лише вираженням норм
суспільної моралі та суспільної правосвідомості.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Проведене дослідження наукової проблеми соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність дозволяє сформулювати такі висновки:
1. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність визначається через сукупність обставин, яким він має відповідати. Це визначення утворюється такою сукупністю ознак: 1) закон про
кримінальну відповідальність; 2) обставина; 3) відповідність.
Поняття «соціальна обумовленість» і «криміналізація» не є синонімами. Перше поняття, на відміну від другого, немає сенсу розуміти
як процес і результат, а також розглядати його в динаміці й у статиці.
Так само не існує широкого і вузького розуміння терміну «соціальна
обумовленість», що є характерним для криміналізації. Питання про
те, який із зазначених термінів є більш вдалим, виглядає не зовсім
коректним, оскільки воно пов’язане з оцінкою двох різних юридичних феноменів. Про криміналізацію слід вести мову, коли йдеться про
суспільно небезпечні діяння (негативні для суспільства явища об’єктивної дійсності), а соціальна обумовленість стосується вже не діянь,
а закону про кримінальну відповідальність. Тому, мовлячи про нього
(або про кримінально-правові норми), використовувати термін «криміналізація» вважаємо недоречним.
2. Ведучи мову про криміналізацію, вважаємо за потрібне підтримати правознавців, які наголошують на необхідності окремого виділення принципів і підстав криміналізації, а також криміналізаційних
приводів. Для визначення ж соціальної обумовленості норми така
класифікація не підходить. Із усіх запропонованих у науці термінів
для характеристики соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність найбільш вдалим терміном є «обставина».
3. Вирішення питання щодо систематизації обставин соціальної
обумовленості залежить від мети, яку переслідує суб’єкт, який її (систематизацію) здійснює. Основними суб’єктами, які мають потребу
в з’ясуванні соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, є законотворці (перш за все, депутати-члени профільних комітетів Верховної Ради України, а також інші суб’єкти законодавчої ініціативи) і науковці-правники, дослідження яких складають
(принаймні мають складати) підгрунття для діяльності суб’єктів першого виду.
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Система обставин, за допомогою яких слід визначати соціальну
обумовленість кримінально-правових норм, має ґрунтуватися на такому критерії, який був би зрозумілим не лише для науковців, а для
пересічних людей з вищою освітою, якими переважно є народні депутати, члени уряду та інші суб’єкти законодавчої ініціативи. Також
він не повинен просто «групувати» обставини (за сферою людської
діяльності, іншою сферою, галуззю науки тощо) чи поділяти їх, як
це майже одностайно робиться в доктрині, на такі, що відображають суспільні процеси, які зумовлюють прийняття норми, і правила законодавчої техніки, – а повинен віддзеркалювати значущість
кожної з них для з’ясування соціальної обумовленості будь-якої досліджуваної норми. Вважаємо, що як такий критерій має виступати
обов’язковість урахування тієї чи іншої обставини при вирішенні
питання щодо соціальної обумовленості кожної досліджуваної норми. Тому обставини соціальної обумовленості кримінально-правових
норм слід поділяти на обов’язкові і факультативні. Своєю чергою,
обов’язкові обставини поділяються на універсальні та альтернативні. Універсальні обов’язкові обставини характеризуються тим, що
вся їх сукупність має враховуватися під час визначення соціальної
обумовленості кожної норми. Альтернативні – тим, що обов’язково
має бути дотримана одна з двох відповідних обставин. Факультативні обставини соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність, з нашої точки зору, є сенс поділяти на родові, видові
та спеціальні (залежно від кількості норм, для констатації соціальної обумовленості яких їх належить з’ясовувати). Родові обставини
слід досліджувати для великої кількості норм, розташованих у різних розділах КК (але в той же час – не всіх, що є характерним для
обов’язкових обставин). Видові мають значення для певного масиву
норм (як правило, в межах одного розділу КК, але не обов’язково).
Спеціальні – мають враховуватися при характеристиці окремих норм
(однієї або декількох, що, здебільшого, мають однаковий основний
безпосередній об’єкт охорони чи об’єкт кримінально-правового регулювання).
4. Дослідження показало, що послідовним було би писати про
соціальну обумовленість закону про кримінальну відповідальність.
Водночас, зважаючи на те, що соціальна обумовленість залежить від
виду правового явища, а в кримінально-правовій доктрині стосовно

законодавства про кримінальну відповідальність (КК) стало звичним
у цьому аспекті поділяти на види не закони, а норми, то без звернення до останніх вирішення питання щодо соціальної обумовленості
вбачається непослідовним. Тому є сенс писати про соціальну обумовленість кримінально-правових норм, використовуючи цей термін як
синонім поняття «закон про кримінальну відповідальність». Зважаючи на виділені наукою методи (способи) кримінально-правового регулювання: заборона, заохочення і власне регулювання (або уповноваження), а також на особливу правову природу норм-дефініцій для
вирішення питання про соціальну обумовленість – є сенс виділяти
4 види кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність): охоронні, регулятивні, заохочувальні та дефінітивні
(норми-дефініції).
5. Для охоронних кримінально-правових норм обов’язковими обставинами соціальної обумовленості є: суспільна корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність мови, історичні традиції або зміна умов життя суспільства (альтернативно), наявність
можливості боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових
засобів, наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування, співрозмірність позитивних і негативних наслідків заборони,
повнота і ненадмірність заборони, повнота складу злочину. Факультативними обставинами для вказаних норм виступають: єдність і
визначеність термінології, суспільна мораль, суспільна та професійна
правосвідомість.
Регулятивні норми закону про кримінальну відповідальність мають відповідати таким обов’язковим обставинам соціальної обумовленості: суспільній корисності, системно-правовій несуперечливості,
чіткості й ясності мови, історичним традиціям або змінам умов життя
суспільства (альтернативно), професійній правосвідомості. Факультативними обставинами для таких норм є наявність ресурсів для їх
застосування та єдність і визначеність термінології.
Дефінітивні кримінально-правові норми є соціально обумовленими за умови їх відповідності таким обов’язковим обставинам: суспільна корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність
мови, історичні традиції або зміна умов життя суспільства (альтернативно), професійна правосвідомість. Факультативною обставиною в
цьому випадку виступає єдність і визначеність термінології.
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Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових
норм визначається за допомогою таких обов’язкових обставин: суспільна корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і
ясність мови, історичні традиції або зміна умов життя суспільства
(альтернативно), суспільна та професійна правосвідомість і суспільна
мораль. Факультативною обставиною для таких норм (і, як було показано, для всіх інших) виступає єдність і визначеність термінології.
6. Про суспільну корисність кримінально-правових норм можна
судити навіть, з назви того виду, до якого вона належить. Так, суспільна корисність охоронних норм кримінального права полягає в тому,
що вони охороняють відповідні суспільні відносини від небезпечних
посягань; регулятивних – у тому, що вони впорядковують кримінально-правові відносини, встановлюють належну поведінку для їх учасників (суб’єктів); норм-дефініцій – у тому, що вони визначають зміст
певних кримінально-правових понять; заохочувальних – у тому, що
вони стимулюють особу до певної поведінки, корисної для суспільства.
Встановлено, що кримінально-правова норма може бути визнана
суспільно корисною лише за тієї умови, що в її санкції міститься покарання, яке є адекватним небезпечності того діяння, відповідальність
за яке передбачена в диспозиції. Вочевидь залежність тут така: чим
більшим ступенем суспільної небезпечності характеризується діяння, що зазначене в диспозиції, тим суворішою має бути санкція. Для
визнання норми суспільно корисною санкція має надавати суду можливість призначити винній особі необхідне і достатнє покарання без
залучення пільгових інститутів Загальної частини. В цьому аспекті, встановлення певних видів і розмірів покарання в санкції статті
Особливої частини КК, є обмеженням можливостей суду щодо призначення тих видів і розмірів покарань, що містить Загальна частина
КК. Таке обмеження, в цілому, слід визнати доцільним (оскільки його
відсутність узагалі може призвести до суддівського свавілля), проте
не в усіх випадках воно є обгрунтованим. Зокрема, це стосується тих
санкцій, де нижня межа більш суворого виду покарання є більшою
ніж у менш суворого.
Доведено недоречність виділення такої групи факторів соціальної
обумовленості, як «соціальні», що іноді має місце в літературі. Справа в тому, що вони розкривають значущість для суспільства певного
виду діяльності (виробництва, транспорту, освіти, видобування кори-

сних копалин, зайняттям певними промислами тощо), а тому характеризують важливість відповідних суспільних відносин, переконують
у необхідності їх виділення як об’єкта кримінально-правової охорони. Інакше кажучи, вони ілюструють (розкривають) необхідність їх
захисту від злочинних посягань. Таким чином, «соціальні фактори»
не мають самостійного значення, а є складовою частиною такої
обставини соціальної обумовленості, як суспільна корисність. Крім
того, всі обставини соціальної обумовленості (або фактори, про які
пишуть окремі вчені) є «соціальними», тому вона, власне, і називається «соціальна обумовленість». Через це виділяти в рамках соціальної
обумовленості «соціальними фактори» є нелогічним, бо частка поняття іменується так само, як і ціле.
Встановлено, що відносну поширеність діяння не можна визнавати самостійною обставиною, що визначає соціальну обумовленість
охоронних кримінально-правових норм. Вона виконує лише роль індикатора суспільної небезпечності, спрацювання якого, до того ж, не
обов’язково свідчить про її наявність.
7. Під системно-правовою несуперечливістю слід розуміти узгодженість відповідної норми із системою права (як внутрішньо-національного, так і міжнародного). Поняття «системно-правова несуперечливість» є ширшим за поняття «нормативні фактори» та
«кримінально-політична адекватність», а тому саме його слід використовувати для характеристики соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
Обґрунтовано, що порівняльно-правові фактори (положення
кримінального законодавства зарубіжних держав) не мають ніякого
значення для визначення соціальної обумовленості наявних (існуючих)
кримінально-правових норм. Зарубіжний досвід може бути враховано
під час створення нових норм, при цьому, він має другорядне значення
(порівняно з суспільною небезпечністю, міжнародно-правовим фактором тощо), слугує лише додатковим аргументом (підтвердженням
необхідності) щодо введення норми, яку зумовлюють, в першу чергу, інші суспільні процеси (зміна умов життя суспільства, збільшення
кількості відповідних діянь та ін.).
Доведено, що поміщення законодавцем кримінально-правової
норми не в той розділ Кримінального кодексу, де вона мала би бути,
свідчить про порушення системно-правової несуперечливості.
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8. Мовний вираз правової норми має відповідати трьом основним
вимогам – бути точним, лаконічним, зрозумілим. Саме ці якості мови
закону дозволяють ідентифікувати сенс і букву закону, текст якого має
бути викладений стисло, літературною мовою, фразами нескладної
конструкції – без зайвого перевантаження підрядними реченнями і займенниками, прислівниковими і дієприслівниковими зворотами. Для
втілення законодавчої думки необхідно утворити фразу з таким розташуванням слів, яка повністю, у всіх відмінках, відповідала б тому, що
хотів сказати законодавець.
Коли розглядаються підстави криміналізації діянь, то логічно, що
вимоги законодавчої техніки не можуть виступати в цьому значенні.
Водночас коли йдеться не про діяння, а про кримінально-правові норми, то ось тут правила їх побудови вже не можуть бути посунуті на
другий план. Тому чіткість і ясність мови виступає як «повноцінна»
обставини соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
9. Єдність термінології не є характерною для усіх без винятку
кримінально-правових норм. Більш того, потреби у такій єдності в
багатьох випадках навіть не виникає. Тому немає потреби у запровадженні до Загальної частини КК нової спеціальної статті (розділу) з назвою «Визначення термінів». Роз’яснення відповідних термінів у КК
слід робити щодо норм, які містяться в межах певного розділу або конкретної статті (як це і робиться зараз). Кількість таких норм-дефініцій
має бути збільшена. Водночас доведено, що далеко не в усіх випадках
доцільно визначати зміст термінів у КК, а тому визначеність термінології також не може виступати обов’язковою умовою соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
Встановлено, що визначення змісту терміна має здійснюватися
шляхом послідовного виконання таких операції: 1) пошук тлумачення
у відповідній статті КК (або в іншій, де він вживається у тому самому
значенні); 2) звернення до судової практики; 3) пошук тлумачення у доктрині кримінального права; 4) використання інших нормативних актів
(не кримінально-правових); 5) звернення до загальної правової доктрини, що формується наукою теорії держави і права; 6) використання тлумачного словника. Усі ці операції мають виконуватися одна за одною.
Перехід до операції з більшим порядковим номером треба здійснювати
лише за умови, що використання операції з меншим порядковим номером не призвело до того, що тлумачення терміна вдалося відшукати.

10. Аналіз історичного досвіду дозволяє пояснити необхідність існування норм, що довели свою ефективність протягом часу, а також
обґрунтувати неприпустимість включення у законодавство положень,
які іспиту часом не витримали. Водночас альтернативу історії можуть
складати реалії сьогодення. Справа у тому, що умови життя суспільства постійно змінюються, перебувають у русі; відбувається розвиток
одних суспільних відносин, відмирання інших, поява нових. Тому на
якомусь етапі розвитку норми, необхідність у яких нібито і була доведена протягом часу, вже перестають відповідати вимогам сучасності.
Зважаючи на це, історичні традиції (так само, як і зміну умов життя
суспільства) не можна віднести до універсальних обставин соціальної
обумовленості кримінально-правових норм. З нашої точки зору, повинна мати місце одна з двох названих обставин, а тому варто іменувати їх обов’язковими альтернативними. Це означає, що кожна кримінально-правова норма повинна: 1) або мати історичне підгрунття
(пройти «перевірку часом»); 2) або відповідати змінам, що відбулися
в житті суспільства і викликали її появу у вітчизняному законодавстві.
У випадках, коли суспільні відносини у відповідній сфері не зазнали
суттєвих змін – то немає достатніх підстав не включати відповідні
норми у новітнє законодавство, або виключати їх із чинного. І, навпаки, законодавчі новели, які не віддзеркалюють зміни умов життя
суспільства не є соціально обумовленими. Інакше кажучи, норма не
може з’явитися у кримінальному законодавстві «з нікуди»: її існування має бути обумовлене історичним досвідом або зміною умов життя
суспільства.
11. Можливість боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів – це власне можливість виявлення, розслідування і доказування відповідних діянь, а не “ціна” здійснення такої
можливості. Тому під час встановлення цієї обставини соціальної
обумовленості слід з’ясовувати лише те, чи взагалі можна чи ні це
зробити на сучасному рівні розвитку науки і техніки. А от втрати для
економіки внаслідок криміналізації відповідних діянь слід розглядати
як складову іншої обставини: «співвідношення позитивних і негативних наслідків заборони».
12. Встановлено, що під час криміналізації нових суспільно небезпечних діянь слід з’ясовувати, яких саме додаткових ресурсів в і в
якому обсязі потребуватиме втілення в життя нової кримінально-пра-
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вової заборони. Водночас, для визначення соціальної обумовленості
наявної норми немає принципового значення, було це враховано при
криміналізації (на той момент) чи ні, оскільки тут має значення лише
сучасне становище. Справа в тому, що ресурси можуть з’явитися з
часом, у процесі застосування норми, а може бути і навпаки – вони
можуть зникнути (змінитися на гірше).
За умови відсутності процесуальних ресурсів не можна казати про
таку обставину соціальної обумовленості як можливість боротьби з
суспільно небезпечним діянням за допомогою кримінально-правових засобів. Взаємозалежність наведених обставин убачається такою:
спочатку слід визначитися із тим, можливо чи неможливо боротися
з діянням за допомогою кримінально-правових засобів? І лише потім з’ясовувати, чи є на таку боротьбу ресурси? У разі негативної відповіді на перше поставлене питання, актуальність відповіді на друге (щодо наявності чи відсутності ресурсів) втрачається. Тому при
встановленні соціальної обумовленості певної кримінально-правової
норми спочатку слід з’ясовувати обставину можливості боротьби з
діяннями, що нею передбачені, засобами кримінального права, і лише
потім – обставину наявності ресурсів для здійснення кримінального
переслідування.
13. Повнота і ненадмірність заборони, як обставина соціальної
обумовленості полягає у тому, щоб досліджувана кримінально-правова норма не містила у своєму тексті прогалин та зайвих ознак, що
необґрунтовано розширюють або, навпаки, звужують межі злочинної
поведінки, і в той самий час – не дублювала заборони, встановлені іншими нормами, не створювала зайву конкуренцію та існування нічим
не зумовлених спеціальних складів.
Підставою для існування (передбачення) в законодавстві про
кримінальну відповідальність спеціальних складів злочину є істотна
відмінність у характері або ступені суспільної небезпечності діяння,
що міститься у них, порівняно із загальними нормами. При цьому, така
відмінність повинна бути настільки істотною, що її неможливо буде
відобразити у відносно визначеній або альтернативній санкції однієї
(загальної) норми. У разі порушення наведеної підстави виділення
спеціальних кримінально-правових норм, може утворитися одна із
двох ситуацій, які напряму пов’язані з такою обставиною соціальної обумовленості як повнота і ненадмірність заборони. Ці випадки

поділяються залежно від того, утворює спеціальна норма привілейований чи кваліфікований склад злочину. Слід відзначити, що в обох
випадках порушується саме ненадмірність заборони, оскільки діяння,
що містяться у таких нормах, вже передбачені як злочини в нормах загальних. Тобто такі спеціальні норми мають розглядатися як надмірні.
14. Непередбачення певних обов’язкових ознак відповідного складу злочину в диспозиції статті Особливої частини КК може пояснюватися, принаймні, трьома міркуваннями: по-перше, велика кількість
ознак повторюється, є характерною для усіх без винятку злочинів
(наприклад, три ознаки загального суб’єкта), або їх великого масиву
(наприклад, умисна або необережна вина); по-друге, певні положення
вже напрацьовані теорією кримінального права і є загальновизнаними на практиці (зокрема, це стосується причинного зв’язку і правил
його встановлення та умов кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність); по-третє, про певні ознаки складу досліджуваного
злочину можна судити шляхом системного тлумачення КК (оскільки
склад злочину – це не лише сукупність, а й узгоджена система ознак
злочину, яка відображає характерні для злочину внутрішні зв’язки).
15. Встановлено, що не всі явища, якими наповнюють зміст правосвідомості фахівці в галузі теорії держави і права, є необхідними для
визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм.
В цьому аспекти доцільно обмежитися з’ясуванням оцінки й усвідомлення наявних норм. В той же час теорія криміналізації має виконувати
наведене завдання щодо проектованих кримінально-правових норм.
Доведено, що для з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм мають значення два види правосвідомості: суспільна і професійна.
Для визначення соціальної обумовленості кримінально-правових
норм суспільна думка самостійного значення не має, оскільки стосовно розглядуваної проблеми виступає лише вираженням норм суспільної моралі та суспільної правосвідомості.
16. Комплексне дослідження проблеми соціальної обумовленості
закону про кримінальну відповідальність дозволило сформулювати
такі пропозиції змін до Кримінального кодексу України:
І. У ч. 4 ст. 187 слова «або вчинений організованою групою» замінити на «або поєднаний із застосуванням зброї або предметів, що використовуються як зброя».
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Загальні висновки

ІІ. Доповнити Розділ ІХ Особливої частини «Злочини проти громадської безпеки» ст. 2641 «Неналежне виконання обов’язків щодо
охорони зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових
пристроїв» такого змісту:
«Неналежне виконання обов’язків щодо охорони зброї, бойових
припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років».
ІІІ. Виключити з диспозиції ч. 1 ст. 296 слова «грубе» та «з мотивів
явної неповаги до суспільства», сформулювавши її так:
«хуліганство, тобто порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом».
ІV. Виключити з диспозиції ч. 3 ст. 355 слова «чи спричинило інші
тяжкі наслідки».
V. У санкції ч. 3 ст. 3211 слова «до десяти років» замінити на «до
п’ятнадцяти років».
VІ. З метою уніфікації термінології:
- у ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 3211, ч. 3 ст. 381 – замість слів «смерть особи»
передбачити «загибель людей»;
- у ч. 2 ст. 137 замість слів «смерть неповнолітнього» передбачити
«загибель людей»;
- у ч. 2 ст. 139 замість слів «смерть хворого» передбачити «загибель людей»;
- у ст. 141 замість слів «смерть пацієнта» передбачити «загибель
людей»;
- у ч. 1, 2 ст. 253 замість «загибель або масове захворювання населення» слід зазначити «загибель або масове захворювання людей»;
- у ч. 1 ст. 276 та ч. 1 ст. 279 замість «небезпеку для життя людей»
передбачити «загрозу загибелі людей»;
- у ч. 3 ст. 3212 замість слів «смерть потерпілого» передбачити «загибель людей».
VІІ. З метою приведення тексту у відповідність з вимогою чіткості
мови:
- у абзацах 2 чч. 1, 3 ст. 158, чч. 2–4 ст. 160, ч. 4 ст. 1971, ст. 2181,
ч. 1 ст. 2671, ч. 1 ст. 3212, ч. 1 ст. 3693, ч. 1 ст. 3761 слова «від одного»
виключити;

- абз. 2 ч. 2 ст. 299 КК викласти у такий спосіб: «карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі
на той самий строк»;
- абз. 2 ч. 1 ст. 205 КК викласти у такий спосіб: «карається штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян»;
- в абз. 2 ч. 1 ст. 213 КК, замість слів «обмеженням волі на строк
до одного року», передбачити: «обмеженням волі на строк один рік».
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