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<<Кримiнальне законодавство Украiни:

механiзм створення та реалiзацiii>о

поdану на зdобуmmя науково2о сmупеня dокmора юрuduчнuх наук

(спецiальнiсmь 12.00,08 - крuллiнальне право mа крuлliнолоziя;

крuлliнальн о - вuко н qвч е пра в о )

Акryальнiсть дослiдженrrя В.БабанiноТ пiдтверджуетъся низкою MoMeHTiB.

По-перulео чинному кримiнальному закону Украiни притаманнi, зокрема:

НеУЗГОДЖеНiсть Його положень iз суспiлъним життям; внутрiшнrl суперечнiсть, а

ТаКОЖ сУПеречнiсть з положеннrIми iнших законiв; невiдповiднiстъ Констиryцii

УlgаiЪи; необЦрунтоване визнання кримiналъними правопорушенцrIми дiянъ, якi

Не М€lЮТь вiдповiдного ступенrI суспiльноi небезпеки; надмiрна cyBopicTb

ПОкарання та визначеннrI виду та розмiру покараншrI за незрозумiлими критерiями.

П о - dруzе, у результатi постiйного (удосконrlJIеншD) Кримiна-гlьний кодекс УкраiЪи

2001 Р. ЗаЗнав iстотного спотворення. В ocTaHHi два десятилiття вiтчизняний

КРимiнаrrьниЙ закон (розвивавсп> безсистемно, без чiтких орiснтирiв та стратегii,

З iГНОРУВанням досягненъ кримiнально-правовоi науки, з механiчним

ЗаПОЗИIIеННям мiжнародного та iноземного досвiду без належного адаптуваннl{

ЙОго до вiтчизнr{ного кримiнального закону та правовоТ системи заг€шом. Треба

ВИЗНаТИ, ЩО В державi вiдсутня науково обЦрунтована кримiналъно-правова

ПОЛiТИка, Що призводить до хаотичного (розвитку> кримiн€tльного закону. Ло-

mРеmQ (РОЗВИТою> вiтчизняного кримiнального закону вiдбуваеться переважно
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посилення покарання. Нас;тiдком, зокрема, стаJIа IIаявlriсть значноТ кiлькос,гi

конкуруочих кримiна,rьно-правоI]их норм. При tlr,oMy rIя коIIкурсIrrliя у багатьох

випадках € IIIтучноIо, що, з одного боку, зIIижус якiсть кримirrаль[Iого закону, з

другого iс,готно ускладню€ його застосування. По-чеmверпле, в останIIе

десяти.тtiтгя (а особливо - I] ocTarIIri кiлька poKiB) законодаtзчий процес змittи

кримirlального закоiIу зазнав фактичного I]ихоJIоп{е[II{я: у баt,атьох випа/{ках Bitl

вже HaBiTb не обтяжуеться формалыIими проI{едурами, а сам закоrI доповIIIоЕгься

положенI{ями, якi вочевидь суперечать КоtIституrliТ УкраТIlи, с хибIlими за своiм

юридичним змiстом ,Iа 1,акими, Itцо взага;ti I{e мож}тL мати норматиI}ного

закрiпленrrя (наприкJIад, (вори в законi>).

У результатi цr,ого: 1) створено громiз;дкий, BrryTpiluнbo ((розшмагований>

КК УкраТIJи з I]еликоIо кiлькiстtо cyMrliBlrиx з шравоТ ,гочки зору itлс,t,и,гутitз т,а

положень; 2) вiдбуJIося безгtiдставне розlширенIIя сфери дiТ кримiIlаJIьного закону

i, як наслiдок, необГругrговаI]е звужеIII{я прав i свобод JIIодини, IJe сталося злIач}IоIо

мiрою urе й тому, ll1o кримiлlаtьний закоII ttадirIили IIеI]JIас,I,иIзоIо йому фуrrкrliсlо -
його зробили rтайrоловтlitttим (rIайlrрос,гiшrим) засобом розв'язаtttlя соцiаIьIIих,

полiтичних, економiчних та ittших проблем. Хоча за cBoclo соцiальпо-rIравоI]оIо

природоIо та призIIачеFIням кримirlальний закоI{ с <крайнiм засобом>> розв'язанIlя

таких проб"lrем - BitI мае зас,госовуI]атися JIиIIIе ,го2li, коJIи, як правило, вичерпаIIо

yci iншi правовi засоби розв'язанtля суспiльних проблем.

Актуалъностi теми реt{ензованоi дисертацiТ до/Iас те, пIо, як зазIIачас

дисертаIIтка, у шрове/{ених /to IIbo1,o /{осзril{жеIlнях феltсtмеt.л с,гвореIlIIя ,l,a

реалiзацiТ кримirrальноl,о закоIIолавстI]а не розглянуто як tдiлiсrrе правове явище.

Попри значну кiлькiсть дисертацiй i монографiй з деяких питаtIь механiзму

створення та реалiзацiТ кримiнаJIьного законолавс,гва, комгIJIексноl,о йоt,о

дослiджеIltlя досi rre здiйсr{еIIо.

Актуальнiсть теми дослiдження В.БабанiпоТ гriлтверджусться також йоt,о

зв'язком з тематикоIо основних напрямiв наукоl]их /{ослiджеrrь I-IaIliottaлT,tloT

академiТ внутрiшrtiх справ rra 2014-2017 роки 1,а IIа 2018-2020 роки (рirпеrrrrя

Вченоi ради I]ABC вiд 29 жовтня 201З р. (протокол М 28) та вiд 26 грудпя
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201] р. (rrротокол JVs 28/1)), а також поJIожсIIIIями IIи:]ки :]агальIIодсржавIIих

програмних документiв (зокрема, КонцепцiТ ЗагальподсржавIIоТ програми

адаптацii закоFIодаI]ства УкраТни до законодавства СвроrrейсLкого Союзу,

ра,гифiкованоТ Закоtlом УкраТrrи вiд 21 .ltис,гоtlа/Jа 2002 р. ЛЬ 228-IY, Пере:riку

прiоритетних напрямiв наукового забезпечення дiяльностi оргаr,riв BHyTpirпHix

справ УкраТни на 2015-2019роки (rlаказ VIВС УкраТни Bi:r 16 березня 20I5 р.

J\& 275), Пepe.lIiKy перспектиl]IIих наrtрямitз кан/Iида-гських 1,а /]окторських

дисертацiй за юридичними спеliiалыrостями (pirrrerrrIя ГIрезилiТ IlАПрL{ УкраТrrи

вiд 18 жовтня 201З р. J\b 86/1 1).

Тему дисертаrliТ затверджеIIо I]чеIrоtо pa/{olo I latlioHzutT,HoT акадсмiТ

внутрiшlliх сtlраtз 29 жов,гlп 20l3 р. (rrро,гокол NЬ 28), ttцо свiдчи,гь про lIоси1,I)

тривалий перiод цього дослiджеI-ttля, який забезпечуваIr можливiс,t,ь

рiзноаспектt{ого, системI{ого та глибоког,о пi.l(ходу .ltо його IIрове/{еIIня.

I\{eToto cBol-o дисертаl{iйпого lIос.ltil(жсttttя ,iIиссртаII,гка визIIачиJIа

комплексне розроблеtlttя концеIIтуаJIьних IIоJIожсI]ь, пропозицiй i

рекомендацiй, спрямоваIlих FIа розробlrенIIя мехатriзму стI]орення ,га 
реаJliзаrtiТ

кримiна-,чьIIого законо/IаI]с,гва УкраТrrи. I{ro Me,ry Bolla коIIкрс,гизуваJIа у завлаIrнях

дослiдх<енIuI, а iT досягrrеrлrrя вiдобразиJIа у вис}Iовках по роботi.

Вивчеtlltя тексту лисертацiТ, автореферату та оrlуб"ltiкоiзаних за TeMoIo

дослiдження праць дисер,[антки IIозI]оJIяс зробити I}исIIовок про

обГруll,гованiсть сформу.lIьоваtIих у /дисерт,аllii IIаукових IIоложеIIl,,

висновкiв та рекомеIIдацiй.

IJей висrrовок пiлтверджу€,l,ься :

системIим зас,госуваIlням при дослiджсr-trri загалы{оIIаукових i

спецiа;tьно-наукових методiв: iсторико-правового (rriдроздliл 1 З);

компаративiстсl,кого фоздiли З-5); структурlIо-фуr-rкrliоtтальгtого (у Bcix роздiзrах

дисертацiТ); соцiо;tогiчltого мо/цеJIlоваIlItя (роз2li;rи З S); .llогiко-семац,гичIIоl,о (у

Bcix роздiлах дисертацiТ) та багатьох iнrпих. Слiд зазначити, rrlo у дос.lriдцжсrrrлi

пiдтрималло i реалiзоваIIо концепцiIо визIIаченIш Tpl)ox осIIовIIих piBrliB

методологiТ з надаItням rrрiори,гету таким мстодам як сиIIтсз ,га мо/{еJIIоваIIня;
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- опрацюванням I]еJIикоТ кiлькостi джерельноТ бази (900 найменувань), у

т.ч. законitз,га iнttlих нормативIIо-правових ак,гitз,

- результатами авторського емrriричl,tого досJliджеrrня, якс вкJlIочzlJIо:

анкетування 480 працiвrrикiв органiв правопорядку, суддiв, a/{rloKaтiB, виI]чеIIIIя

346 кримiнальних проваджеrrь (справ) за перiо л2009-2() 19 poKiB; статистичlri даIli

правоохоронних tзiдомст,в за 201З-2019 роки; lзiдомос,гi CP/IP Illo/Io З50

кримiнальних проваджень, у яких було приз[Iачено IIокараIIIIя, звiлыtсння Bi:t

кримiнальгrоi вiдповiла;rr,rlос,гi, звiльнеIlня вiд покараI]IIя чи його rзiдбуваrпш за

2013*2019 роки;

окремим аналiзом заресстроваIIих, прийttятих та вiдкликаних

законопросктiв щодо BHeceHIuI змitt до КК УкраТrrи;

- узаr,аJIьнеIlням проl]сдсIIих paItirtte наукоl]их /Ioc.lti/Iя<eIrT, мехаttiзму

створення та реалiзацiТ кримirlаjILноI,о закону УкраТItи ,га rtорiвнянням Тх з

авторськими резуJIьта,гами .цослiджеtr rtя ;

- належIrоIо apгyMettтatliclo висIIоIзкiв, ttроrtозиtliй,га peкoмeIr7lalliй, а

l,акож цiлiснiстIо ,га .погiчttоIо взасмопов'язаttiстrо ycix actreKTiB провеленого

дослiдження.

Застосована методологiя, опраIIIоваIIIIя великого масиву Itаукового,

I]ормативtlого ,га смгtiричIIоl,о ма,герiа;tу, спitзстаtз.llеllIш iIrформаrtiТ, отримаtIоТ

з рiзних джерел, висуненFIя та перевiрка I]JIасних робочих гittотез,

пiдтвердження зроблених висI{о]]кiв,георетичFIими поJIожеЕII{ями irtших aBTopiB

та емпiричними (с,гат,истичrrими) /{аниiчIи, корект:нiс,гr, викорис,гаIIIIя

термiнологiчtrого апарату та нове баченrтя його уrriфiкацiТ 
,га сис,гема,гизацiТ

забезпечили достовiрнiсть наукових положеIIь, висIlовкiв ,га рекомеrl/(ацiй,

якi дисертаIIтка сформу"тrIоItаJIа у своiй робоr,i.

OcHoBHi положенIIя дlисертацiТ, висItовки й peKoMerr/tar{iT апробоваIIi

дисертанткоIо на багатьох мiжнаролних, tзсеукраТнських, мiжвузiвських

коrIференцiях та круглих столах, rrlo також гliдтrзер.z{жуе Тх дцостовiрrriсть.

f{ослiдження В.БабанilIоТ мас чiтке прикла/IIIс спрямуваIIIIя. Практ,и.rrlе

значення одержаних lleto резу.ltьтатiв полягас в тому, що вик.ltаденi tз
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/{исертацiТ теоретичrri IIоJIоження, висIlоl]ки, llропозиIliТ можуть бути

використанi (oKpeMi зr,iдно з представленими докумеI-Iтами уже

використовуIоться) передусiм у законотворчiй сферi у lIроцесi удоскоIIаJIеI]IIя

кримiналIrI{ого закону, а також у l]равозасl,осовIliй ,цiязrьIlостi, осlзiтнr,ому

процесi та науково-дослiднiй дiяльностi, що rliдтвер/{ж}с,r,ься ак,гами

впровадження (С. 543-5 59).

OclloBlIi IIоJIожеIIIIrI llисертацiТ оllубlliковаIlо в 52 наукових працях,

серед яких 1 моноtрафiя, 19 rrаукових статей у наукових фахових видаIIIIях

УкраТни, 11 - у наукових перiодичних видаIIIIях iltпrих держав (Лrоксембург,

Молдова, FIiмеччина) та у видаIrIrях УкраТни, tt1o I]кJIIочеIIi дсl мiжIIаро/чIих

наукометричлIих баз, 19 тезах доповi/{ей на коrIфереrtttiях i круглих столах. а

також 2 працях, якi додатково вiдцображають резуль,гат,и дсlслiджсIlня.

Струкr,урно дисертаrцiя скJIадасться з аtlотацiТ, вступу, I I' яl,и роздiзriв, rt1o

об'сднують 2| rri2lроз2цi:r, висttоtзкiв, сIIиску використаIIих джсреJr

(900 найменуваI{ь rla 82 cTopiHKax) i 10 zlo;laTKiB на 90 cTopillкax. Структуру

дисертацiТ слiд визI{ати лосить проI{умаIIоIо i логiчttоrо - I{eIo охопrlетri Bci

ключовi проб,,tеми дос:riджуваноi тсми, IIоложеIIIIя робо,ги BtlyTpittIHbcl

пов'язанi мiж собоIо, висновки закоIrомiрtlо пiдlсумовуIо,I,ь попсредIriй ма,герiа:r

з розглянутого питаIIня. Повний обсяг дисерl,ацiТ с,гановитъ 600 cTopiHoK, iз ttих

обсяг ocI{oBIIoI,o тексту - 4l0 c,r,opirtoK.

Наукова IIовизна одержаIIих резулы,атiв lIоJlягас (у розробtli

концептуальних засад комплексноi моделi механiзму створеIIIIя т,а реалiзаrliТ

кримiнальIIого закоIIоl(авства УкраТrrи>) (С. 41]). В.БабаrriтIа з позиtliй

кримirrально-правовоi ttауки rriдтвер/\ила, розl]иtrуJlа IIизку ва}клиI]их положеIIь,

якi вже висловJIювалися в науцi з rrроблем такого механiзму, а також

сформулювала IIизку нових.

Щисертанr-ка 1]llepIIIe у кримitlаllыlо-ltраlзовiй дlсlк,I,риtri сформу"тrIоI}аJIа

поняття механiзму створснrrя кримiналыIого законоlцавс,гва УкраТни, його ме]у

та завдання, запропонуваJIа виокремити у такому мехаttiзмi 2цва паtlрями, якi

забезпечуtо,гь його цiлiснiстъ) гIоI]IIо,гу ,I,а системIIiстL, визIIачиJtа ,га обl'руIl,гуI]а.jIа
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основоположнi елементи такого механiзму, визI]ачиJrа piBI{i мехаI{iзму реалiзаIIiТ

кримiналыIого закоIIо/IаI]стI]а УкраТuи r,а йоI,о скла2цовi.

Науковим здобутком с визFIаченIIя /]исертаrIткоIо IIоIIяI*гя мехаttiзму

створення та реалiзацii кримiнального законодавства УкраТни як цiлiсноТ системи

вiдповiдних складних органiзацiйно впорядкованих процесiв (С. 406-407).

l1рактичrrу цiннiсть становлять резуJIь,гати дослiдження щодо

невiдповiдностi деяких норм КК Украfни IIоJIожеFIням мiжтtаролIIих доI,оtзорiв,

а також висловленi пропозицiТ змiни цизки IIорм КК УкраТни (С. З1,421-428).

IJабули по/{аJIыпоt,о розl]итку IlayKoBi позиllii llIсlдо спitзвi/(tlоIIlеlIlIя таких

понять як кримiнальне право та кримiнальний закон, кримiнальний закон i

кримiнальне законодавство, кримiнаJIыlе праI]о та кримiIlаJIыlе закоIrоl(авс,гI]о.

JIк на мене, у цьому ряду lrайбiлr,ttl I]ажливим з прак,гиLIIIоТ т,очки зору с

встаI{овлення змiс,говttого сttitзlзi/{rtоIпеIlня кримitIа.пьноl,о закону ,[а

кримiнального законодавстI]а. Рiч у TiM, що пiсля прийttяття КК УкраТrrи 2001 р.

спостерiгасться певI{а пJIутанина та довiльнiсl,ь у засl,осуваннi ,l,ермiгlоllогiчltоt,о

позначення кримitIаJIьноI,о закону.

Заслуговуе на увагу позицiя розглядати Конституrlirо УкраТlrи як ocнoljy

системи кримirrалыIого законодаI]сl,ва за двома аспектами: безпосередIIьому

(матерiа,чыrотr,rу) - всгаIIовлIос сIIсцифiцу сусrti;tьttих tliдносин у рiзних сфсрах

життедiяльностi, опосередкованому (формальrrому) - закрiплIос IIорми, якi

безпосередньо регулIоюl,ь кримirIаrr,Itо-tlравоtзi tзiдrrосиrlи (С. 32). IJc ж

стосусться уlIоскоItаJIеIIIIя I]аукового lIогJIя/{у II{olIo вIIJIиву коIIституцiйrrих

норм на встановленI{я кримiнаIьно-правовоi охороrrи суспiлыlих вiдtлосиlI, у

цiлому, та II{одо безпосередr-tьоТ реалiзацiТ положеttь Констит,уlliТ УкраТIlи пiл час

регулIовання кримitлально-правоI]их Billttcrcиtt черсз обмсжсttt-tя або викJIIочсIIIIя

кримiна,rъноi вiдповiда-шъностi, За ,гiсi хаотичгtостi (розви,гку> кримiIIаJILного

закону, який мас мiсце на сьогоднi, а також наявIIос,гi iстотtlих полiтико-

правоI]I4х, органiзацiйrrих ,га iнlllих гlроб.llем з йоt,о зас,госуваIIIIям, викоIlаIIIlя

конституцiйrrих приписitз пIol{o ,1,I]оре}IIIя кримittаllьIIоI,о закоIIу та його
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застосування с налзвичайно важливим для забсзпечеIIIIя rз YKpaTrri реа.lriзаlliТ

ttринципiв верховeFIcTBa гIрава та I]epxoBeHcTBа КонституцiТ.

Важливими в теоретичному та прикладI"Iому аспектах вбачаlоться

положення дисертаtlii, якi сl,осуIо,гI)ся I]изIIачеI{ня lIоняl-гя 1,а кlrасифiкацii

прогалин у кримiнальному закоr{одавствi, а також процедури та е,гаrriв ix

усунення. Щi положеI{Iш даIотL можливiс,гь IIакласти IIа КК УкраТttи свосрiдrrий

,графарет, який би систсмIIо вияl]иt] lIроl,аJIиIlи ,[а iHltli не7lсlзliки чиIIноl,о

кримiнального закоIIу.

Серед положень науковоТ новизни варто також вилiлити розумirlня

системи юридичIIого irtcTpyMeHTapiю IоридичltоТ т,схltiки мехаrriзму с,гI]ореIIIIя

кримiна;rьного закоIrодавстI]а, оскiльки IIa /]аIIому е,гаtli законотворення LIe

також мас принципово важливе значення для забезпечення якостi

кримiгtального закоIIу, а ,гакож 
рекомеttдаlцiТ пlо/{о усуIIе}Ir,rя правовоТ

конкуренцiТ на ycix eTarlax тI]орення кримiIrальtIого закоIлу.

ОсобливiстIо цього дос-lriдженllя е те, що Bolro здiйснтоваJIося rriд кутом

траrrсформацiТ розвитку украТнсr,кого суспiлr,ства i проводилося саме в таких

умовах. Тобто, у /{исер,гаII,гки бу.lrа yttiKа;tbita мож:tиlзiс,гь /цос-lri/tи,ги ltiйснiсть i

запропонувати певнi засоби по if змiнi на краще - rrlоб не /{опустити якiсно гiрrrrоТ

ситуацiI з творенням та застосуванням кримiнального закоI]у УкраТI,rи. 'Гим бirIьше,

що наразi здiйсr-rrосться пi/цl,отоlзка lloBoгo КК УкраТrrи. C"lril{ зазначити, II{о ]Iо]Iри

icToTHy сllотвореtлtлiс,гь чинного КК УкраТIIи в резуль,гатi IIедоJIугого злiйснснIIя

(нормотворчоТ функllii> кримiшальtrо-правовоi полiтики, про IrIo

наголошувалося виIце i шtо певIIоIо Miporo пiдцтrзерд{жуе,гься резуJIIJга,гами

рецензованого дослi/Iження, об'ск,гиl]IIих lIереlцумов /UIя ухl]а.JIеIiня rtoBol,o КК

УкраТни наразi не icrrye. Сиryаiliя може бу,rи виIIраI}JIеI{а IIIJIяхом iс,го,гIrоt,сl

кореryваI]ня чиIfного КК iз збережеItIшм бi.тIьпtос,гi його конI{еrt,rуаJILних заса/{,

IIриведенrrям у пoIjIIy вi2lповiдцriiс,гь 71о Коtlсти,гуцiТ УкраТIIи ,га 
усуIIсIIIIям тих

очевидних недолiкiв, яких BiH набув у rrporleci ((удоскоIrаJIеIII{я)).

В.Бабаrriна у своiй роботi продемонструвала високий ,георстичrrий piBcrIb

викладу магерiшrу, логiку 71oc.lli7lжeHIrt, tзмittllя застосоljуl]аги рiзlломанi,гtti ме,t,о/lи
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[Iаукового гtiзнання, аналiзувати закоttодавчi акти, KopcKTIro полсмiзувати з

iнtпими авторами, арryмсII,говаItо обс,гоlоtзаги cl]olo ,r,очку зору, з lIовагоIо

ставитись до позицiТ, яку BoIIa rre роздi-rrяс, робити загаJIыIi trayKoBo та IIрактично

значущi висновки.

Автореферат дисертаlцiТ вiддображас змiс,г осIIоI]IIих IIоJIожеIII) /tисер,гаrtiТ.

КоlIс,га,гуIочи позитивlIi момеII,I,и рецеIIзоваIIоI,о lItlc.Tti/Iжellllя, cLli:l

зазначи,гиl що ряд поJIожень дисертацii, висllовкiв, пропозицiй i рекомеlчrацiй

маIо,гь дискусiйtIий характ,ер, викликаIоть IIеBlri заlrере.IеIIIIя або llоr,ребуюl,l,

додатковоТ apryMellT,a lцii.

1. Щисертантка зробила кiлька ссрйозtrих пропозиItiй rцодо засад (пiдстав)

кримiнаrrьноТ вiдповiдшtьностi в YKpaTIri.

FIаразi в YKpaTrri сди[Iим актом, який визI]ачас tti/(с,гаlзи кримiнzulr,ноТ

вiдповiда-llьностi, кримiнальну протиправнiсть дiяння. а також його KapaHicTb та

iншi кримiнально-правовi наслiдки, с КК УкраТни (ст. ст. 2, 3).KpiM того, в

нашiй державi заборонено застосування кримiirальFlого закону за аналогiсю

(ст. З КК YKpaTHi).

В.Бабанiна пропонус вiдiйти вiд цих кримiнально-правових постулатiв,

передбачивши, що:

l ) законодавство УкраТrrи про кримiltалr,Irу вiдгrовi;]шtl,нiсть стitI]оI]итL

Кримiнальний кодекс УкраТни ,га чиннi мiжнароднi договори, згода на

обов'язковiсть яких на/]ана BepxoBtltlttl Радоtо Украirrи (С. а28);

2) злочиrrtriс,гь дiяrrня, а,гакож його Kapattic,t,b т,а ittttIi кримiна-itыtо*правовi

наслiдки визначаIоться КК УкраТни та чиItл{ими мiжпаро/II{ими /{оговорами, зI,оllа

на обов'язковiс,гъ яких нада}Iа BepxoBtloto Радоtо УкраТrrи (С. а2OаТ);

З) дошустимоlо с аIIаJIоI,iя кримiнаJIыIоI,о закоItу) якIIIо IIе IIере/dбачено

чинним мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надаItа Верхоtзноt<l

Радою УкраТrrи (С. 428).

У 2цисертаlliТ IIагоJIоIшусться IIа тому, шIо: <I{e лиuIс КК Украirlи, а

(вiдповiдно llo норм мiжrrаро.r1llого rrрава) i мiжrrародrli договори, згода IIа

обов'язковiсть яких надана BepxoBHoto Радоtо УкраiiIи, I]изIIачаIо,гь порядlок i



9

пiдстави шри,гягнеIIIIя l{o кримiналr,rtоi вiдrrовiдальгlостi, призrlачеIIIIrI

покарання., звiльненtlя вiд кримiна-шьноТ вiдповiдальностi чи вiдбуваtrrrя

покараFIня) (С. 420-а2|); <N4iжIlародrri договори УкраТtrи, зго/Iа IIа

обов'язковiсть яких IIалаIIа ВР УкраТIIи, можуть визIIачаl,и Irоряllок i гli/lс,гави

притягнення до кримiна.ттьноТ вiдповiдальностi, призначенFIя покарання,

звiльнення вiд кримiнальноТ вiдповiдаllьностi чи вiд вiлбуванrrя покараIIIIя

тоlцо. У виняткових виIIа/lках бланкетIri lrорми КК УкраТни можу,гь tзiдlси;tати

правозастосувача до чинних мiжrrародних логоворil], зго/lа tla обов'язковiстr,

яких надаFIа ВР УкраiIrи (ст. 43ti*,140 КК УкраТIlи) (С. 194).

Ilезгtеречtlо, б.rrанке,гrIi Irорми КК УкраТrrи можуть вidсuлаlпu

правозастосувача як до irrших нормагивI]о-правових aKTiB УкраТlли, так i

мiжнародних договорiв, згода tla обов'язкоlзiстt яких IIадаIIа BepxoBrtoIo РадоIо

УкраТrrи. Але кJIIочовим I] ocTatllIboмy TBcplliKcrttli .){исер,r,аIIтки с cJIoI]o

<<Bidc uлапlи) до Mi жнаро7цIrих /iого rзор iB.

l це справдi може мати мiсце i мае мiсце у тих же статтях 4З8 440 КК

УкраТни, у яких:, однак, йде шосилаItня (вiлсилалtttя) Tre tta особливi пiлстави

кримiнальrrоТ вiдповiдальшос,гi чи призIIачсIIIIя IIокараI{ня, а Ila псtзtti

регулятивнi правила (<звичаТ вiйtrи> ст. 43 8 КК) чи предмеl,и/засоби

(заборонеr,rу <зброю масового знишення)) (ст. ст. 4З9 та 440 КК), Тобто, йдеться

про використання в кримiнально-правових цiлях положень мiжнародних

договорiв, якi безпосередньо стосуються зовсiм iнших аспектiв, HirK пiдстави

кримiнальноТ вiдповiдальностi, визначення KapaнocTi дiяння чи покарання за

нього.

Що ж стосуеться (l]орядку i пiдстав притяIнення до кримiналr,IIоi

вiдповiдальностi, призпачення покараI{ня, звi.llьнення вiд кримiнальttоi

вiдповiдальностi чи вiд вiдlбуваIlIIя покараIIня ,1,oIrlo) tla пiдст,авi мiжrrаро/цно-

правових договорiв, ,го ,гут:, як на меIIе, lle все так олнозначно, як tle вI]ажас

дисертан,гка.

По-перutе, IIе вбачас,гl,ся достатttiх ttравових tli/{стаtз для розIIIиреIIIIя

системи кримiналыIого закоFIолавства УкраТrrи за paxylloк мiжtларо;цttих
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договорiв. На мiй погляд, вiдступ tзiд,гого постулату, шIо з.ltочинпiс,гь i караttiс,гь

дiятrня, а також iHrпi кримittаrlьlто-tlравовi Iiас-lli/цки l]изIIачаIо,l,ься JIиIIIе КК

Украiни, призведе ло поруIценIIя принципу IоридичrtоТ визtлачеttосl,i, який дц;tя

кримiнальноТ вiдповiдальirостi с критичIIо важливим. KpiM ,гоl,о, це ма,гиме

наслiдком ще бiлыllу розмитiсть IIацiоIIаJIыIоl,о кримiIlzuтIrFIоI,о закону, посиJIи,l,ь

його внутрiшr{rо суllереч.ltивiсть. 'I'e, lt1o лlаразi з.ltочинlriс,гr, i KapaHicTT, /{iяIrня в

YKpaTIri визначаються одIIим актом - КК УкраТни - с великим з/цобу,гком

вiтчизняноТ правовоТ систсми, важJIиI]им запобiжIrиком вiл доtзiлыtого

IIоводжеI{ня з кримiналI)IIим законом (який tIaBiTt, за таких умов далеко IIе

зав}Itди ((спрацъовус) rrадiйrrо i rrравильно).

Iснуюче правоI]с реIуJIIоваrItrя бi;rьrп ttiж /{ос,I,а,гI{ьоtо Mipoto враховус

мiжнародцно-правовий aclIeKT, rrере7цбачаIочи, lI(o: 1) КК УкраТrrи мас

rрунтуватися на загальновизнаних принципах i нормах мiжнародного права;

2) закони УкраТни про кримiнальну вiдповiдальнiсть повиннi вiдповiдати

положенням, що рtiстяться в чиFII,1их мirкнародних договорах, згоду на

обов'язковiсть яких надано Верховною Радою УкраТни (ст. 3 КК УкраТни).

По-dруее, пропозицiя уможливити визначення злоLIиIrItостi дiяlttlя, а,i,акож

його KapalIocTi ,га iнtttих кримiItа:rыIо-lIравових rtасзti7цкiв мirкIlаро7{Ilими

договорами, згода па обов'язкоtзiсть яких IIадаIIа l3срхоlзItоtо Радоtо УкраТни, не

узгоджусться з приписами КонститучiТ УкраТни.

КонститушiТ УкраТни (п. 22 ч, l ст. 92) встаrrовлIос, що дiяння, якi е

злочинами, та вiдповiдальнiсть за них визначаються виключно законаN,Iи

УкраТни. У свою чергу прийняття законiв належить до повноважень Верховноi

Ради Украiни (ст. В5 КонституцiТ УкраТни). I_{e означае, що лише украТнський

парламент може шляхом ухвалення вiдповiдних законiв визначати дiяння, якi е

злочинамиJ,га вiдповiдальнiсть за них.

Мiжнародно-правовi договори, згоду на обов'язковiсть яких надано

Верховною Радою УкраТни, е частиlIоiо наLliонального законодавства УкраТни

(ст, 9 КонституцiТ УкраТни). Мiжнароднi договори можуть бути ратифiкованi

законом (KpiM ратифiкацii, обов'язковiсть мiхснародного договору може
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надаватися шляхом пiдписання, затвердження, прийняття договору, присднання

до договору), але caмi по собi вони не е законами УкраТни.

Слiд також дуже обережrrо пiдходити до шrожливостi запроваджеFI}lя

аналогiТ кримiнального закону (HaBiTb якшIо IIе гlере2lбачеttо чиllltим

мiжнародним договором', згода на обов'язковiсть якого надана I}epxoBHoto Pa/]oIo

Украiни). Аналогiя кримiнального закоIIу маJIа мiсце в iс,горiТ HailToT краТIrи (вона,

зокрема, допускzurась за КК УСРР 1,922 р.,rа |92] р.) i гrриrlllипи т,а IIасltiдlки jT

застосування е загапьновiдомими. I-Ie rреба думати, що через сто poKiB tзce

настiльки змitлилося, Iцо аналогiя кримiна;tьного закоIIу бу:ц. JIиIпе додагковоIо

гарантiеlо забезпечеttIlя IIpaI] i свобод1 лIо/lиIIи, якi визIIачаIо,I,ь змiс,г i

спрямованiсть дiялt,llостi украТнськоТ держави (с,г. З КоlIс,ги,гуrliТ УкраТни).

Справдi, у рядi держав cBiTy практикусться аналогiя кримittа,ть}Iого закоIIу як в

частиt-ti визначенIш покараIIIIя, ,гак i в частиtri визIIачсIIltя;liяltt,, якi с зJIочиIIами.

Однак це також IIс може сJIуlува,ги аргумсIп,ом I{a корис,гъ запрова/цження аIIа..llогiТ

кримiнального закону в rrашiй державi з огляду rra рiзlri правовi системи та

традицiТ, piBerrb демократiТ, cTall праI]осу/1/{я та гrраIrопоря/Iку тоu{о.

2. Щискусiйноiо, якпцо не сказати IIсприйIIя,гIIоIo, с lIозиtliя /(исергаIшки

щодо I{адання особливого Iориличriого статусу чинIIим мiжrrаро;{ним договорам,

згода tra обов'язковiс,гь яких i]a/IaIIa l}ерхоrзllоtо Ра7lоlо УкраТни. ГIо cyTi йдетt,ся

про Iоридичне вивиIцелIt{я ,I,аких 21оговорir] I{ад{ зако[Iами УкраТни, у т. ч. над KIt

УкраiЪи.

I_{e IIоJIягас у вс,ганов.тtеriнi виIIятку з iсtlуtочого праI]иJIа про ,ге, шIо

злочиtlt,tiсr,ь дiяння, а також його караtliс,гl, ,га iIlttIi кримirtа;tьIIо-IIраI]овi trас"lli7lки

визначаIоться КК УкраТrrи (<якщо iнtпе IIе передбачеttо чиIIIIим мiжrrарод{I{им

договором, згода на обов'язковiсть якого надаI{а Верховtlою Ра/цою УкраТни>)

(С. 428), Т'аким чиIIом, мiжrrаро.lцrIий 1цоr,сlrзiр IориlIичIIо IIреI]аJIIоI]а,гиме IIal{

нацiональним кримiгtа,чыrим закоIIом, створIоIочи можJIиlзiсть як розширIовати,

так i звужувати положення КК УкраТrrи без вiдповiдtlого рiшенrrя (закотrу)

Верховгrоi Ради Украiirи.
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Щисертантка робить itltпий висIIовок, який IIевIIою Mipolo дисонус з

попереднiм, хоча Й не змirttос iT гrринrдигtовоТ rrозиrliТ Iцодо мiсttя мiжнаролних

договорiв в нацiона_rrьrriй системi законодавства. Йдеться про те, ttio <в разi

наявностi колiзiТ мiж забороlлtтими нормами мiжrlаро;дного кримiIrального

законодаI]ства та tlацiонаJIъIIого застосуваllttttl ltiдлягаIотI) ос,гаIltIi, tла,гомiс,гr, у

ВИПаДку колiзiТ регуJIятивIIих I{opM - lIорми мiх<rIаро;1IIого договору, зго/lа IIа

обов'язковiсть яких надана ВР Украiни> (С. 36). 11ри цьому tle зоlзсiм зрозумi.ltо,

за яким критерiсм здiйсrпосться ]]ака градаrliя Iropм Miжrlapo7llIoгo

законодавства.

CyMHiBrricTb надання особливого IоридичIIого статусу чишIIим мiжttаро7цним

договорам стосуеться також зI,аданоi випlе пропозиIliТ допус,гити мож.ltиlзiстl,

аtlалогiТ кримiна_ltI)Itого закону за вiдцttоlзi/Iним мiжrrаро7{IIим /IoI,oBopoM (С. 42S).

У цьому ж KoHTeKcTi слiд розглядати проrtозиtдitо встаIIови,l,и

недопустимiсть зворо,гI{оТ дiТ законilз, якi lIом'якIIIуI<I,1,ь або скасовуIотl,

вiдгrовiдальнiсть особи, tз часi, (у разi I]чиIIсIIIIя особоItl llpal]olIopylllelltш llроти

миру, безгtеки лIо/]с,п]а ,га мiжrrародIIого IIравоlIорядку, якi rlере,rlбачеrri

мiжнародIим кримiItzutьним закоIIолавством)) (С, 421).

FIa мое IIерекоIIаIIIIя, IIе icrryc жодItих правоl]их ttiдстаlз lцJIя IIаданIш

мiжнародним /]оговорам виtцоТ, rriж у закоtriв УкраТtли, Iори/{ичI{оТ сиllи. IIpo rt1o,

до речi, пише Й сама дисертаI]тка, вказуIочи, що ((кримiнальний закоII мае вип{у

юрИДИчну силу вiдцносно iппlих форп,t iсtlуваlttrя кримiнальIIого права> (71о,гаких

форr вона, зокрема, вiдttоси,гь i rторми мiжнаро2IIlого гrрава) (С. lЗ6).

YKpaTrra с cyвepeнHolo, незалежIIоIо, IlpaBoBolo дсрх(аIrоIо, у якiй ttайвиrцу

Юридичну сиJIу мас iT Конституцiя (с,г. 1, [l КоtлсT,и,гуrliТ Украiни). Котtстиrуtliя

Украfни не надiляе MiжHapoдltli 21оговори якоIост, особ.ltиl]оIо,,гим бiлыIIе виIцоIо за

УкраiЪськi закони, юридичноIо силоIо. СтаTтя 9 Коllсти,гупiТ Украirти говори,r,ь IIро

Те, Що чиннi мiжнародtli догоtзори, зго/{а Ita обсlв'язкоtзiстт, яких IIадаIIа BepxoBlIottl

РадоIо УкраТни, с час,гиноttr rtацiоtlаIlыIоl,о закоrrодаI]с,I,ва УкраТrrи. О,гже, l]они с

лише частиI{ою наIliоrlального законодавства * не меIIпIе, але й не бiлыпс.
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VIехаrriчl]е заIIозиченIш IIоJIожеIIь мiжIrаро2IIIо-IIравоI]их ак,гilз (у ,г. ч.

мiжнародних договорiв), а тим бiльше надання Тм rоридичного rrрiорите,Iу на/{

нацiоналы{ими законами може мати Irаслiдком руйrrуваrrrrя наlдiсlIIалт,ноТ

правовоi системи, заIIрова/.цження в rrcT IIекоIIс,гиrуtliйrrих поJIожсIIь. 11рик;rадом

може служити цепродумане передбаченllя кримiлlальr-rоТ вiдповiлальностi за

незакоIIне збагаченIIя в редакцiТ Закону вiд 12.пtо,гоt,о 2015 р,,rVэ 19t]-VIIl.

Приrлципова гIомиJIка закоlIодавця IIоJIягаJIа у ,гому, tt{o BirI фактично вiдтворив

у вiтчиз}IяЕIому кримiналыrому закоtti рамкову мiжrrародrIоtllравову норму,

проiгнорувавши при цьому iT змiст ,I,a рекомеIц{ацiйrrий характер tllo/{o

iмплементацiТ в rtацiоIt?JILIIе закоFIодавство. У с,г. 20 KorrBcHrriT OOI-I прсlти

корупцiТ йдеться llpo те, що <<за yшoтu dclmpu,rnlttlrt сво€l' кслrcmumуtlil' mа

основополо)лсltчх прuнцuпiв cBoei' правовоI' cLlcmeшu кожна /Jержава-учасIrиIIя

розzлsLdае M,oJtc,|lu.чBictпb вжиl,тя,гаких закоrlо/{авчих,га itItttих:захо;цiв, якi мсlжу,гl,

бути rлеобхiдними дJIя визI{аIIня зJIочином умисIIс IIезакопне збагачеttttя, тобто

значне збiльшення ак,гивiв державноТ посадовоТ особи, яке перевищуе if закоrrrri

доходи i якi воIIа IIе може раtliоIrалr,по обгруrrтувати)). I}иходячи з r{ic:T

рекомендацiТ, вiтчизllяllий закоtIодавеI{ь визпаI] :]JIочиIlIlим <ttабут,гя особоlо,

уповноваженою на викоIIаIIIIя функцiй /цержави або мiсrlевого самоврялуваI]IIя,

у власtriсть актиI]ilз у зIIачIIому розмiрi, законнiс,гi, lti;lс,гав набу,г,гя яких IIе

пiдтверджено доказами, а так само IIсрс/{ача IIeIo таких ак,гиlзiв буlll,-якiй irrrlriй

особi> (ст. З68-2 КК УкраIни). Таке формулювання IIезаконI{ого збагачення

фактичtlо збiгасться з рамковим рекомен/цаlliйним IIоJIожеI{IIям КоIItзеtltliТ ООII

проти KopyrrrliT, але IIе враховус Ijимог КсlIrсти,гуrlii УкраТIrи. 'l'обто,

кримiналiзуrочи таким чином нсзакоIIIIе збагачсtlня вir,чиз1,1япий закоIIо/IавсIIь

проiгнорував головну умову реалiзацiТ зазначеrlоТ рекомеtлдацiТ, а саме умову

<<dоmрuллання cBclcl' Kotlclпllltlytlil' ll,ta octtoloп,oJto)tcltux пръпttlttпiв c,Boc,| правовrli'

сuсmел4ul>. Рекомеrrдацiйну мiжrrародIIо-правоI]у [IopMy (яку Mil, lзтilttова,ги у

свое законодавство, а мiг i не в,гiлtовати) вiтчизt"tяtlий закоtIодавець l1ос,гави]]

вище Конс,ги,гуцiТ УкраТни, проiгIIоруI}авIIIи при I{boмy ttaBiTb lT приписи tI{одо

дiТ прилlципiв BepxoBeIlc,l,Ba IIрава i верховеIIства Коrrс,гиlyцiТ УкраТlrи.
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Наголосивши, що при кримiналiзаrдiТ будт,-якого суспiльно tIебезпечIIого дiяttttя

треба виходити Flacaмllepe7l iз шринI{иIIiв i rropM КонституlliТ Украiни, адlже

закони та iншi FIормативно-правовi приймаIоться на octloBi Коt-tс,гитуцiТ УкраТrrи

,га повиннi вiдповiдати Тй, Коrlс,гитуцiйний Cy.rl УкраТни у Рiш.rеннi вiл 26 JIIо,гого

2019 р. KoHcTaTyBaI], IIIo вка:]ана l{opмa КК УкраТltи про псзакоIIIIе збагачеIIIIя IIе

вiдповiдае вимозi юридичtrоi визначеностi як скlrадовiй консти,l,уr{iйного

принципу верховенства права (сr. 8), tIe узl,о/Iжус,гься з ко[Iституrliйrrим

lIринципом презумrrr{iТ LreBиIlyBaTocTi (с,г. 62') ,ra коI{с,гиlуrliйтrим lIриписом

щодо права особи не /цаI}а,ги показаI{ь або ttоясtlень стосоtзно себе, ч;rенitз ciM'i

чи близьких родичiв (ст. 63 КонституцiТ УкраТни),

Вiд,гак, нацiональ}{с зако}IодаI]стI]о потрiбlrо гармоrriзувати з мiжнаролttо-

правовими актами, вихоl{ячи iз заса/{ ttatIiotla.ltblloT шравовоТ сис,геми ,га

верховенства Консти,гуцiТ УкраТrrи.

З. ПроблемIлоIо з ,гочки зору ;цсrIli;rьнос,t,i ,t,a обгруrт,I,оваrтостi виl(ас,[ься

пропозиtliя доповIlити КК УкраТrrи cTaTl,elo 2l <I1о,герrri:rий Bizt зJIочиIIу).

rIропоноване визIIачення понlIття <<tlо,герtli.тrий вiд злочину> icToTtlo вiдрiзlrясться

вiд визначення t{ього гIоFIя,гI]я' яке дастI;ся } чиIлIIому законо/{авс,гtзi УкраТttи,

зокрема, в частиlli визI{ання шо,герпiлим у разi створеIIIIя загрози сIIричипеIпIя

вiдповiдноТ шкоди, а також визнання rтотерпiлим державу (державrri оргапи), якiй

(яким) завдаI{о майновоТ tllколи, зIIижено piBeHb обороноз/Iаттtостi або спричиIIсIIо

чи створено заlрозу спричиIIеI{ня itпшоТ iс,готttоТ шкоди (С. 4, ЗЗ0, З32).

Запропонований пiдхiд до визIlачення змiст,у l1оIIя,ггя гIоr,ерпiлого Bi:l

злочину заслуговус на розгляд законодавIIя. I}олttочас, як IIа меIIс, йому

притаманrri /{ва Itедо.ltiки,

По-перtuе, закоIIодаi]че визI]ачеIIIш потсрtli.ltого вiд ззlочиI{у I]же icrryc у

вiтчизttяному законодавствi - воно передбачене ст. 55 КГIК УкраТrrи, KpiM ],ot,o,

КПК УкраТrlи вреlульовус багато itпltих питаIIь, шоlз'язаIIих з процесуаJILIIим

статусом потерпiлtого - момеIIт l]иникIlенIfя I{ього cTa,Iуcy, IIpaI]a i обов'язки

потерпiлого тощо.
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Вiдтак виI{икас законоп,tiрIIе запитаI]ня: наtзiltlо yKpaTrrcr,Koмy законодавстl]у

аж два нормативних визначення поняття потерпiлоl,о? У Заl,алт,tтiй та Особливiй

частинi КК УкраТни досить пIироко вживасться поI{я,гI,я ((Irо,герпiлий>, але I(c

зовсiм не означас, trlo сrliд дlаlзати окреме законо/{аI]чс Ijи:]IIачсI{пя цього поняT гя

для потреб КК УкраТни. I]i потреби можуть бути задоволенi (i це вiдбуваеться

упродовж десятиlli,гь) визначеI{Iлям поняття потерtti.llого, яке мiститr,ся у

кримiна"пьному IIроI{есуалыIому законi. I}ласttс, цс lfol]Holo MipclI<l стосусl,ься

великоТ кiлъкостi iнших поIrIтI), якi tзживаIоться у КК Украiiти, а_IIе визItачеIIlш яких

да€тъся в itлших нормативIIо-праIjових актах,

'Гому, як riа мене, отримаlti /{исер,r,аII,гкоIо trаробки у Idй час,гиtti зtсlt,iчrtitпе

будa використати дJIя удоскоI-IаJIенFIя iснуtочого закоrIо/Jаl]чого визначеIIIIя

потерпiлого в КПК УкраТни,

По-dруzе, у l(исер,гаrtiТ про[Iонус1,I)ся I]изIIачити IIоIIягтя <гtо,герililrий Bi;l

зJtочullу>>, яким визIIас,Iъся фiзичrlа або rори7Iична особа, яким зJlочLпtо,ч заI]/.цаIIо

фiзичноi, чиlабо морапьноТ, чиlабо майrtовоТ шкоди. Але ж такоТ шко/Iи може бу,rи

завдано i KpuMittaлbltLtM просmупком,у рztзi вчиrrеI{IIя якого особу за пропоIIоваIIим

дисертанткоIо визIIачсlIIIям визIIати будс I{сможJIиI]о.

4. I {iлком заслужено дисертаIlтка rtрилi.тtяс велику уваry точI{ому

термiнологiчttому позFIачеIIIпо кримiIIаJIыIо-правоI]их яl]иш{, з'ясуваннIо змiс,гу r,a

спiввiлrrошIення низки кримiiIа-ltьr]о-llраI]ових llоIlя,l,ь, а також робить важ.llиtзi

висrIовки шIодо правиJIьного ii зас],осуваIII{я.

Водночас у дисер,гацiТ допушlеI.Iо певну, на мiй погляд, типову /{JIя

вiтчизняноТ tориспрудснцiТ ,гермitrологiчrrу rIeкopeк,t,Hic,гb, яка створtос ttробltему

вiдсутностi однакового поtlятiйного апара:lу кримiна,тыIого законодавс,п}а та

кримiна;rьного права. Й/dеться про викорис,ганюI таких поIIять як (кримittzutьний

закон)), <КримiналыtиЙ ко/цекс УкраТrли> ,га ((закоIr УкраirIи про кримiтлаlыту

вiдповiдальнiсть>>. В олних l]шIаlцках цi поIIяl-гя l]икористоI]уIо,гься як

однопорядковi (аналогiчнi за змiстом), в iнrпих - як рiзrri за змiс,гом.
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Так, в одному iз зага.:rьних висIIовкitз дцисср,гацiТ (rr. 7) йllетr,ся IIpo ,ге, IIIo

(удосконалення крuлliнаltыюzо закоtlу з/{iйсItlоtоть IIIляхом iнтеграцiТ в чинний

КК Украiни окремих положень прийня,гих законiв YKpai'Htt про крч_мiнальну

вidповidальнiсmь>> (С. 420). В iншому загальному висновку (п. 11) йдеться про

((створення КК УкраТни й заксlltiв, якi Bltoc}lпlb :зл,tiltъt dcl ttbclzcl>> (С, 42\122). У

дисертацiТ (пiдроздtл 2.1.) також арryмен,густься, пIо J(жерсJIами кримiна.ltы{ого

ЗакоподавстI]а УкраТни е Конститучiя УкраТни, КК YKpalltu, :laKotm YKpailtu про

крuл,tiltальttу вidпслвidальltiсиzь i Miжrrapo;1Iri логовори, зго/{а lta обов'язксlвiсть

яких надана I}epxoBrroItr I)адоIо УкраТrrи (С. 159). (Що рсчi, якrrlо вказанi акти с

джерелами кримiнаIIьIIого законодавства, то IIlo с власне самим кримittалыIим

законодавс,гвом йоt,о скltа;lоtзими? Ilc lIи,гаIIIIя /(одатково акr,уа":riзус,l,ься

позицiею диссрl,ан,гки, згiдtIо з якоIо <кримirrаJILнс законо/(аI]с,гI]о - Ile система,

яка охоплло€ чutпшй КК YKpalHu (видiлено MHoIo * IVI.N4.; ,гобто, йдеться JrипIс

про один КК), Iцо rрунlусться rra КоttституцiТ УкраТпи ,г|1 l]&гзJILilовизIIаних

Принципах i нормах мiжrrародIlоI,о права, якi стосуIотl,ся забсзпс.IсIIIIя охороIlи

суспiльних вiдtлосин вiд злочинних посягань або реryJIIовання суспiльttих

вiдносин, II{о виIIикаIоть у зв'язку iз tзчиненням злочину)) (С. 1 61). Il\e в одIrому

мiсцi дисертаI]тка говорить IIро ,ге, IIlo ((IIосl,ас rIеобхiлrriсть rlрийllя,гl,я l{ових чи

Внесення змiн до B)tce ltаявllllх закоltiв про Kpuл,Liltaltbtty вidповidальttiсп.tь>>

(С. 20). Вiдразу ж виникае пи,[ання IIIодо того, якi <<ltastBlti закоllu про

крчмiltальttу BidпoBidctltbtticиrb> (KpiM КК УкраТrrи) icIryIo,гb cl)ol-o/Irri в YKpaTlri i

скiльки iх. Зреru,гоIо, якп{о поря/( з КК УкраТrrи icltytoTr, якiсl, oKpeMi ((закони про

кримiнальну вiдповiдальнiсть>>, то, логiчно, MaIoTb iсrrува,rи й ((закони про

Покарання>. Одпак воIIи у дисертаrliТ не виокремJIIоIотLся як скJIалова

кримiнального законодавстI}а чи його джереJIо.

Така термitлоllогiчна неоднозначнiсть значноIо MipoIo спричиIIеrIа

закрiпленням у КК УкраТtrи поняття ((закоIr про кримiнаlrыrу вiдповiда;lr,нiстr,>

i видiлення цього (закоFIу) в окрсмий II I'оздцiл Зага.lll,ноi частиrrи КК Украiни.

Vlенi B)i{e неодноразово дово/Iилось IIагоJIоIIIувати IIа 1,ому, IIIo Ijзагалi складlttо
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знайти якусь наукову чи просто I0ридичIrу аргумеI{,[аIIiIо такого ви/IiJIеI{ня i

закрiплення,

По-перu,tе, абсурдноIо с ситуацiя, за якоТ ((всерединi> олгtоr,о закону (КК

УкраТни) с ще о/]ин закон - ((:]aKo[I lIpo кримiша.ltьну вiдrlовilцаIьIIiс,гL)). А7цже КК

УкраТни е tliчим iншIим як закоI{ом УкраТrrи) а тому BiIr tre можс мiсти,ги у собi

ще один закон. lo речi, у своТй гrуб:liкаrlil' rriд IIазвоIо </{о IIи,ганIIя про

KopeKTHicTb формулIоваIIIIя IIазви <кримirtаJlьIIий закоI{)) В.Бабанirlа) як Ita Melle,

загалом правильно визначила спiввiлttошетrня понять <кримitIаJtт,rtий закон)) та

((закон про кримiнальirу вiлпо в iдальнiс,гr,>.

По-dруzе, ((закоII про кримitlальrrу BiдrroBi:IaJILIIic,гb) у змiс,r,i КК УкраТrrи

нормативно обмежу€ться IIоJIоженIIями його статей 3-10. А тому поширIова,ги

його назву rla iншi IIоJIоження КК УкраТrrи немас жодних юриличних шiдlс,гав,

власне, як немас таких ltiдlстав i :Ilrя гакого самостiйIIого iменуваtrня КIt

Украiни, оскiльки ((закоIi llpo кримiпалr,tlу вi/цrrовi/lа.ltыtiс,гl,> с усьоl-о-Itо-всIlого

роздiлом Зага.ltьноТ частиtlи КК УкраТrrи.

Bi:tTaK не icIrye (закону про KpиMilIallT,lty вi:]rlовiдаJILнiс,гь)) як окрсмого

акту (закону), як i не iclryc l]равоI]их пi2цстав дJIя оI,отожIIегIIIя IIього (закоIIу) :]

КК УкраiIIи. На жаJIь, багатьма фахiвцями-правозItавllями rде iгтrорус,гься i у
наукових IIрацях ((закоII IIро кримitIальтlу вiдrrовil{алL}Iiс,гь) уже не лиIuе

ототожнIосться з КК УкраТrrи (криштiнаJIьI]им законом), аJIе й у вiлrrовiдltих

контекстах цьому поняттIо I{адасться прiоритетtlе значсIIIIя i BotIo ItaBi,t,b

витiсняс з наукового обiгу поIIяття <КК УкраТни>> 1,а (кримiitальпий закоII)).

Вис"ltоtз.ltеlIi зауважеIILIя сliос!IотLся lIcpcl]aжiIo .rцискусiйrrих IIи,гаIII)

дослiдженtlя або неточFIих висловJIIоваIIь чи нелост,а,гrIьоТ apryMeHTaIliT i tre

впливають I{a загаIIьну позитивIlу оцirrку роботи. I]оrrи мож},гь сJIуlуIrаги

пiдГрун,гям лля наукоlзоi' .ltискусiТ пiл час захис,гу /{исср,[аIIiТ ,га у rrо2lшrыrriй

науковiй роботi.

Таким чином, по aкTyaJrbHocTi, ступеIшо новизIlи, обгруrrгованос,гi, науковiй

та практичнiй зrlачуrilостi здобу,гих резуjlьтатiв, а також по кiлькостi i обсяry

публiкацiй, повнотi опублIiковаI]их лисертаI,Iтом Mal,cpiыriB, lIo оформ.ltеннlо
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дисертаI{iя вiдповiдас вимогам, IIIo rlредц'яtзляIо,гься до докторських лисертацiЙ

Порядком присудження наукових ступенiв, затвср/{жсним пocTaltoBoro Кабiне,гу

N{iHicTpiB УкраТrrи ь\д 24 липня 201З року NЬ 567. I]oHa характеризусться сднiстю

змiсту, свiдчить про особистий внесок здобувачки в юридиttну науку i MiclrTb

HayKoBi положення та науково обrрунтоваrli результати у га_гlузi кримiнально-

правовоТ науки, що розв'язують важливу науково-прикладну проблему

розробку конIdептуаJILних засад комплсксноТ модlе.тti механiзму с,гворення та

реал iзаrдiТ кримiIrа;IыIоI,о законодавстI]а УкраТrrи.

FIa пidсmавi Bulc,mdeHozcl вваэtсаlо, Lцо duceptпatlist KKpuлthtaltbtte

законоdавсmво YKpaiittt: механiзл,t сl,tlвореlпtя mа реалiзацil> вidповidае вuуtоzал,ц

u|o преd'яв]lялоmьсrt dо dclKtпcllэcbKux duсерmаъliй з юрttdullltLtх llayr за

спеtliальttiсmло ] 2.00.0В - Kptt-пliltaltblte прав() i KpttMittoltclzisL; Kpttutittaltыlo-BLtKollaтlle

право, а l'l'aBmopKa - Бабаlйш lЗiкmорiя BiKlпopiBtta - ttcl outoBi публi.пtоzо захuсmу

заслуzову€ прuсвосrtlя l'й lшyKolozo cпlytlellrL dокmора кlрudu.чttъtх llay<.

Офiцiйний опонент
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