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У тезах иаводяться додаткові аргу.меити щодо пеобхідиості криміиолоzіtтого 

забезnеttеmІя процесу кри.міиалЬації і декри.міиалізаціі: 

В тезисах приводятся дополиительт>~е аргумеиmЬІ. отиосительпо пеобходимости 
кри.мииолоzического обеспечеиия процесса кри.мииализациu и декри.мuишlИзации. 

The subsequent GІguments concen1ed tl1e necessity of criminologica/ supp01·ting ojtl1e 
process of crimina/ization and decriminalization have Ьееп analyzed. 

Nullum crimen et nulla poena sine lege - фундаментальний принцип 

сучасної кримінально-правової доктрини. Цей принцип закріплений у 

ст. 11 Кримінального кодексу України (надалі- КК України), яка наголо
шує, що злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне 

винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. Отже, 

злочином стає діяння (дія чи бездіяльність) тоді, коли воно відповідним 

<tином криміналізовано, тобто заборонено під загрозою покарання і «Зна-
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йшло» певне місце в одному з розділів Особливої частини КК Украї1111 
З~коно~авець також конста~:ує, що криміналізован ому діянню притам1111 
НІ ~аю ?знаки, як: сусшльна небезпечність, винність і належ 1111 суб ЄКТНІСТЬ. 

Процес криміналізації і декриміналізації тих чи інших діянь пови 11~ 11 
мати, на_наш погляд, вихідні теоретичні положення стосовно уявлен 11 н 
про сутюсть злочину та ознаки, що формують його поняття 

Існує безліч с~роб визначити поняття так званого природ~ого злочину. 
Наведемо лише кшька з них. 

Р. Гарофа_ло _вважав, що_ злочином є діяння, що у будь-який час і у 
будь-я~ому МІСЦІ по~ушує вщоме звичне поняття людяності та справе;(
ли~осп або чес~остІ. За Е. Феррі: злочин є діянням, що вчиняється вна
сшдок особиспсних ::_и ~нтисоціальних спонукань, та уражає умови 
б~ття~ обр~жає середнІИ ршень моральності певного народу у даний мо
мент иого Існув~ння. За Г. Тардом: злочини _ це всі діяння, що пораджу
ються п~всюди І з~вжди ти~и ор_ганічними спонуканнями людської при
роди, яю о~наков1 завжди 1 скрІзь; діяння, котрі суперечать основним 
умовам СОЦІального життя і викликають завжди і повсюди несхвалення та 
осу~. ~а _виз~аченням В. Спасовича злочин - ті злочинні діяння, що не
сумІСНІ ЗІ сш вжиттям людей і не можуть бути охоронювані іншими менш 
н и, ьнwць ·ими за об ми - народним вихованням, освітою, цивільним 
стягнен~ям, мораллю, громадською думкою. М. Таганцев визнавав зло
:ином ~Іяння, ~о по~~~ає на такий охоронюваний нормою життєвий інтер-
с, якии У д~НІИ к~юю,_ У даний час визнається настільки суттєвим, що 

держава за вщсутюстю Інших заходів охорони погрожує тому, хто посягає 
на нього, покаранням'. 

Узагальнення вищенаведених спроб теоретичного визначення по
няття зло~шну показує, що злочинами є діяння, що порушують: основні 
умови сшвжиття;_ супереч~ть_ людяності, справедливості, чесності; по
~ягають ~а су~єв1 особиспсю, державні й суспільні інтереси; ображають 
оралью усто1 народ~; викликають громадське несхвалення та осуд. Ці 

по~оження ще за часш царської Росії й у подальшому за радянських 
ч~сш .~~ливали ~а формування поняття злочину як основи для криміна
шзацн І декримшалізації. Так, у § 5 проекту Кримінального уложення 

І Русское уголовное право : Часть общая. т:М І : Лекции н с Та и 
2 ое пересмот С б · · ганцева - зд - , р. и допол.- п . :Гос. тип., 1902. - С. 18 (примечание) . . · 
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1813 р. 1, Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 р. 2, 

І римінальному уложенні 1903 р. 3 визначалося поняття злочину, виходя

•Іи з матеріальної або формальної його ознаки4 • Кримінальним кодексом 

1922 р. у ст. 6 злочином визнавалася будь-яка суспільно небезnечна дія 
•1и бездіяльність, що загрожує основам радянського устрою і правопо

рядку, встановленому робітничо-селянською владою на перехідний до 

І(Омуністичного устрою період часу5 • Стаття 7 КК 1927 р. наголошувала, 

що суспільно небезпечним діянням є будь-яка дія чи бездіяльність, що 

загрожує радянському устрою або руйнує правовий порядок, який уста

новила влада робітників і селян на перехідний до комуністичного устрою 

період часу6 • 

Кримінальні кодекси України 1960 і 2001 рр. фактично відмовилися 
від поняття злочину, замінивши його вказівкою, що злочином є суспільно 

небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), які вже криміналізовані 

і передбачені цими кодексами. А чи дійсно вони всі суспільно небезпечні 

в істотній мірі і чи реальною була необхідність їх криміналізації - невідо

мо, оскільки самого поняття злочину - моделі для криміналізації- у су

часному кримінальному законодавстві не закріплено. Правда, у спеціаль

ній літературі, присвяченій і питанням криміналізації, і питанням пеналі

зації (а вони численні), серед показників, що містять інформацію щодо 

необхідності криміналізації і пеналізації, називають, зокрема: суттєву, 

навіть високу суспільну небезпечність діяння; географічну поширеність 

у країні/регіоні певного суспільно небезпечного виду діянь; неефектив

ність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; їх 

статистичну очевидність; можливість адекватного закріплення відповідних 

1 Проекть уголовнаго улажения Россійской имперіи. Часть первая . Основанія уго
ловного права. - Вь С.-Петербурrь : Печато при Сенатской типографіи, 18 1 З. - С. 2. 

2 Уложеніе о наказаніях уголовньІх'Ь и исправительнЬІХ'Ь.- С.-Петербурrь : Вь 
типографіи Втораго Отделения Собственной Его Им ператорского Величества Канце

ляріи, 1845.- С. 8. 
3 Уголовное Уложеніе, ВЬІсочайше утвержденное 22 марта 190З г. - С.-Петербурrь : 

Сенатская типографія. - С. 8. 
4 Шаблистий В. В. Спроба критичного переосмислення суспільної небезпечнос

ті злочину, проступку, правопорушення //Актуальні проблеми кримінальної відпові
дальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 20І З р. І редкол.: В. Я . Та

цій (голов. ред. ), В. І. Борисов (заст. голо в. ред.) та ін.- Х . : Право, 20 І З .- С . 225-2ЗО. 
5 Уголовньrй кодекс УССР с измен . и доп ол . по І ноября І 924 г. и с алфавит. у ка

зат. - Х . : Юрид. изд-во Наркомюста У. С. С. Р., 1924.- С. 7З. 
6 Кримінальний кодекс. В редакції 8 червня 1927 р.- Х. :Юрид. изд-во Нарко

мюста У. С. С. Р., 1927.- С. 149. 
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заборон у нормах кримінального права; політичну доцільність; достатність 
доказової бази для реального втілення принципу невідворотності пока

рання; солідарність населення з необхідністю криміналізації/декриміна

лізації, пеналізації чи депеналізації певного діяння або явища та ін. 1 

Очевидно, що отримання об'єктивної інформації про сутність і зміст 

явища, що виникає або вже існує, його суспільну небезпечність є можливим 

за умови попереднього (перед вирішенням питання про криміналізацію) кри

мінологічного дослідження стосовно: причин виникнення і поширення 

в країні/регіоні того чи іншого явища; особистості осіб, які його вчиняють; 

наявності потерпілих (жертв) та обсягу інших негативних наслідків; рівня 

латентності; прогнозування розвитку криміногенних ситуацій при здійснен

ні криміналізації чи декриміналізації або пеналізації і депеналізації; по

ліпшення чи погіршення соціально-психологічного клімату у суспільстві 

або у певній групі населення; міжнародної реакції тощо. Саме криміноло

гічні дослідження тих чи інших, на перший погляд, поодиноких, суспільно 
небезпечних діянь здатні виявити суспільно загрозливе явище, що виникає 

або вже існує. Таке явище криміналізувати значно трудніше, оскільки по

трібно вводити інші класифікатори злочинів у кримінальному праві (напри

клад, за різними злочинними проявами проти життя та здоров'я особи
«насильство в сім'ї»; за кишеньковими крадіжками - професійну злочин-

. с · 1а ок емими випадками насильницького задоволення статевої 

пристрасті у неприродній спосіб із. ма.;ю.'1ітнічи - педофілію; за умисним 

знищенням або пошкодженням майна - вандалізм; за терористичними ак

тами -тероризм та ін.). Ці приклади наведені для майбутнього законодавця, 

якому, можливо, доведеться мати сnраву зі створенням таких кримінально

nравових новел, заnобіжний вплив яких здійснюватиметься не лише від

носно конкретних дій і осіб, а й щодо самого явища. Ця ідея, поки що по

вільно, але знаходить втілення в КК України 200 1 р., скажімо, у ст. 2032 КК 

(«Зайняття ігорним бізнесом»); ст. 257 КК («Бандитизм»); ст. 2585 («Фінан
сування тероризму») та ін. 

1 Наприклад, див.: Основания уголовно-правового запрета: криминализация 
и декриминализация І отв . ред. В. Н . Кудрявцев, А. М . Яковлєв . - М. : Наука, 1982. -
303 с.; Российская криминолоrическая знциклопедия І под общ. ред. А. И. Долговой.
М. : НОРМА-ИНФРА М, 2000. - С. 272; Грошиков К. К. Социально значимая инфор
мация и ее уголовно-правовая охрана: монография. - М.: Юрлитинформ, 2011 . - С . 51 ; 
Стрельцов Є. Л. Доктринальне визначення необхідних «збудників» процесів криміна
лізації та декриміналізації, пеналізації Т1' де пеналізації 11 І О років Кримінального ко
дексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із 
законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 13-14 жовт. 
2011 р. І редкол.: В . Я . Тацій (голов. ред.), В . І . Борисов (заст. голов. ред.) та ін.- Х.: 
Право, 2011.- С. 78- 82; та ін. 
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