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СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Сучасне кримінальне законодавство стало заручником відомих суспільно-політичних подій в Україні. 

Постійні несистемні, а іноді нелогічні зміни до Кримінального кодексу України (КК) підривають авторитет 

не тільки кримінального законодавства, але й ставлять під сумнів саму нормотворчу діяльність. 

Таке ставлення до процесу законотворення, на нашу думку, виникло не сьогодні. Юридичній 

громадськості відомі численні випадки порушення різних процедур під час підготовки, розгляду та 

ухвалення певних законів [1, с. 706, 856]. Однією з причин такої поведінки законодавців є політична 

доцільність. Як відомо, теорія кримінального права виділяє різні підстави криміналізації й серед таких 

особливе місце займають політичні підстави. Особливістю цих підстав є або політична спрямованість, або 

вирішення певних політичних проблем при підготовці законопроектів. Ці підстави виникають, як правило, 

внаслідок конкретних політичних конфліктів між партіями, окремими парламентськими фракціями, 

опозиційною та провладною частиною народних депутатів України. У цьому ж контексті доречним буде 

згадати оновлення редакцій статей 364 та 365 КК відповідно до Закону України від 21 лютого 2014 року.  

Слід зазначити, що ці підстави парламентарі в пояснювальних записках до законопроектів чітко не 

вказують, підміняючи їх, як правило, іншими підставами (приміром кримінологічними, міжнародно-

правовими підставами тощо). На нашу думку, це пов’язано з тим, що депутати не завжди бажають 

продемонструвати суспільству свої реальні задуми при реалізації власних законодавчих функцій. Тобто 

проблема полягає в недостатньому рівні політичної культури, яка може бути справедливо оцінена 

громадянами лише на відповідних виборах. 

Типовим прикладом такої тенденції є Закон України “Про внесення зміни до статті 297 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам’ятників, 

споруджених в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-

визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також 

воїнів-інтернаціоналістів та миротворців” від 28 січня 2014 р. (№ 734-VII). Цікаво, що аналогічний Закон 

України (№ 728-VII) був прийнятий спочатку 16 січня 2014 р. Йде мова про нормативний акт, який містився 

у пакеті, так званих “антиконституційних законів”, які викликали значний суспільний резонанс. Як відомо, 

більшість таких сумнівних законів були скасовані Законом України “Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України” від 28 січня 2014 р. (№ 732-VII). Однак, з невідомих причин, цей 

законопроект 28 січня 2014 р. був знову ухвалений Верховною Радою України. Пояснення спікера 

парламенту В.В. Рибака щодо необхідності прийняття такого нормативного акту (він був включений знову в 

пакет окремих законів від 16 січня 2014 р.) очевидно свідчить про певний політичний підтекст: “Оскільки є 

спільна згода всіх керівників фракцій, ми дуже довго домовлялися щодо прийняття рішення по цих 

законопроектах, вношу пропозицію прийняти рішення про розгляд цих законопроектів без обговорення та 

прийняття щодо них рішення пакетом за основу і в цілому” [2]. Підтримали цей Закон України 257 народних 

депутатів України. Цікаво, що після цього голосування спікер парламенту розшифрував назви тих законів, 

які були прийняті. Коментарі, як кажуть – зайві … . 

Далі спробуємо з’ясувати, що спонукало парламентарів на підготовку такого нормативного акту. У 

Пояснювальній записці до цього законопроекту народні депутати України (П.М. Симоненко та 

І.В. Алексєєв), фактично посилаються на міжнародно-правові підстави (на Резолюцію Генеральної Асамблеї 

ООН “Неприпустимість певних видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової 

дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості” від 21 грудня 2010 року) необхідності 

ухвалення такого законопроекту [3]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://www.minjust.gov.ua/43603
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Для визначення реальних причин криміналізації відповідної поведінки, спробуємо зрозуміти 

доцільність ухвалення Верховною Радою України цього нормативного акту. Для цього слід з’ясувати 

історичні витоки появи та розвитку не тільки вказаного законопроекту, але й суміжних (альтернативних) 

проектів. 

Хронологія створення вказаного законопроекту наступна. У 2009 р. народні депутати України 

(В.І. Коновалюк та І.В. Алексєєв) подали на розгляд парламентського Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін 

до статті 297 Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за наругу над 

пам’яттю радянських воїнів-визволителів)” (реєстр. № 4362 від 14 квітня 2009 р.). Основна зміна до ст. 297 

КК стосувалася виділення окремої форми вчинення злочину в ч.2 ст. 297 КК (“Наруга над пам’яттю 

радянських воїнів-визволителів”). Вказаний законопроект був відхилений відповідним Комітетом. Подібні 

зміни намагався запропонувати у ст. 297 КК дещо оновлений авторський колектив народних депутатів 

України (П.М. Симоненко та І.В. Алексєєв – до речі цей склад виявився незмінним аж до ухвалення 

відповідного Закону України від 28 січня 2014 р.) в наступні роки: у 2011 р. – № 8150 від 22 лютого 2011 р.; 

у 2012 р. – № 10077 від 17 лютого 2012 р. (до речі у цьому проекті були запропоновані інші зміни до ст. 297 

КК, які в подальших законопроектах практично повторювалися й знайшли реалізацію в ухваленому Законі 

України від 28 січня 2014 р.); № 11167 від 4 вересня 2012 р.; № 1041 від 12 грудня 2012 р.; у 2013 р. – 

№ 2178а від 30 травня 2013 р.; у 2014 р. – № 4037 від 28 січня 2014 р. 

Про якість вказаного законопроекту свідчить один з таких моментів: Головне науково-експерте 

управління ще у власному висновку від 24 квітня 2012 р. попереджувало, зокрема, що “в разі прийняття 

запропонованої редакції ч. 2 ст. 297 КК ця норма створить небажану конкуренцію з ч. 3 ст. 297 КК (в ред. 

проекту), яка у чинній редакції цієї статті є частиною 2” [4]. Аналогічні зауваження містилися у відповідних 

висновках Головного науково-експертого управління (2012 та 2013 рр.) до подібних законопроектів П.М. 

Симоненка та І.В. Алексєєва. На жаль, в ухваленому Законі України від 28 січня 2014 р. все залишилося без 

змін:  

Також слід пригадати суміжні законопроекти, які розроблялися іншими народними депутатами 

України. В.А. Кириленко у 2011 р. підготував проект Закону України “Про внесення змін до статті 297 

Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за наругу над могилами 

учасників боротьби за свободу й незалежність України, жертв репресій та геноциду)” (реєстр. № 8150-1 від 

28 лютого 2011 р.). Зміст цього проекту також практично не змінювався, лише змінювалися співавтори (В.Р. 

Мойсик та А.М. Міщенко) реєстраційні номери (№ 10249 від 22 березня 2012 р.; № 11167-1 від 14 вересня 

2012 р.; № 2730 від 4 квітня 2013 р.; № 4242 від 24 лютого 2014 р.) та назва. 

Основна відмінність останніх законопроектів від ухваленого Закону України від 28 січня 2014 р. є 

предмет злочину – місця поховання учасника національно-визвольної боротьби за свободу і незалежність 

України, жертви репресій тоталітарного комуністичного режиму, жертви геноциду 1932-1933 років. 

Зважаючи на перспективний характер законопроекту № 4242 від 24 лютого 2014 р., який 

запропонований депутатом від провладної коаліції (В.А. Кириленком) з’ясуємо, чи насправді він більш 

вдалий ніж прийнятий закон. 

Зі змісту законопроекту, що розглядається, незрозуміло, кого саме слід визнавати учасником 

національно-визвольної боротьби за свободу й незалежність України, жертвою репресій тоталітарного 

комуністичного режиму чи жертвою геноциду 1932-1933 років. Так само незрозуміло, чи підпадає під 

ознаки пропонованого злочину наруга чи інші заборонені статтею 297 КК України дії стосовно, наприклад, 

могили чи праху людини, яка померла від голоду в період з 1932 по 1933 рік, однак жодної інформації про 

це на могилі не було, і злочин вчинявся з хуліганських мотивів без мети осквернити саме могилу жертви 

Голодомору. Існують й інші вади вказаного законопроекту. 

Тому вважаємо, що цей законопроект, як і прийнятий відповідний закон потребують суттєвого 

доопрацювання.  

На підставі викладеного, вважаємо запропонувати наступні висновки: 1) доцільно мінімізувати вплив 

політичних підстав на криміналізацію суспільно небезпечних діянь; 3) при встановленні об’єктивної 

соціальної потреби криміналізації наруги щодо певних предметів необхідно запропонувати універсальний 

законопроект, який би враховував основні пропозиції вказаних проектів змін до ст. 297 КК, але при цьому 

мав би компромісний зміст й юридичну довершеність. 
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тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників 

партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та 

миротворців” (реєстр. № 4037 від 28 січня 2014 р.) [Електронний ресурс] / П. М. Симоненко, І. В. Алексєєв. 

– Режим доступу до пояснювальної записки : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49595.

4.Висновок Головного юридичного управління до проекту Закону України “Про внесення змін до статті

297 Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за осквернення або 

руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки Другої світової 

війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських 

переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців)” (реєстр. № 10077 від 17 лютого 2012 р.) 

[Електронний ресурс] / П. М. Симоненко, І. В. Алексєєв. – Режим доступу до висновку: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=4260. 
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к.ю.н., доцент, зав. сектором аналізу правозастосовчої практики Інституту законодавства Верховної Ради 

України  

ПЕРСПЕКТИВИ НОВЕЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

Стабільність і динамізм законодавства цілком справедливо визнаються парними категоріями, які так 

тісно взаємопов’язані й взаємодіють одна з іншою, що їх роздільне існування неможливе. Стабільність 

закону про кримінальну відповідальність, з одного боку, є свідченням прогнозованої та усталеної політики 

держави у сфері протидії злочинності, бо створює умови для належного опанування працівниками 

правоохоронних та судових органів основних законодавчих приписів і формування на цій підставі 

відповідної практики застосування норм КК, а з іншого – надає можливість кожному громадянину 

ознайомитися зі змістом законодавства про кримінальну відповідальність, а отже, бути обізнаним щодо 

того, якими заходами кримінально-правого впливу забезпечується його безпека, захист законних прав та 

інтересів.  Таким, що витримав апробацію часом і довів свою ефективність, слід вважати й підхід до 

побудови системи КК України, а саме його поділ на Загальну та Особливу частини, систематизацію статей у 

Загальній частині КК відповідно до етапів реалізації кримінальної відповідальності, а в Особливій частині 

КК – за ознаками родового об’єкта кримінально-правової охорони. 

За час дії чинного КК (а це майже 13 років) сучасні дослідники виділяють щонайменше три основні 

напрями його розвитку. Перший напрям не порушує концептуальних засад чинного КК і має на меті 

внесення змін і доповнень до конкретних норм або окремих інститутів Загальної та Особливої частин КК. 

Другий напрям передбачає істотні системні зміни, які тим не менше за своєю сутністю не порушують 

концептуальних засад чинного законодавства про кримінальну відповідальність, а, навпаки, розвивають, 

уточнюють їх. Третій напрям стосується вже радикальних, концептуальних змін законодавства про 

кримінальну відповідальність.  

У світлі останнього напряму окремої уваги заслуговує актуалізована після прийняття нового 

Кримінального процесуального кодексу України проблема запровадження у національне кримінальне 

законодавство інституту кримінального проступку. Її розв’язання потребує надання відповідей на низку 

принципових запитань: по-перше, щодо форми нового нормативного акта (відбудеться це шляхом змін і 

доповнень чинного КК чи матиме місце прийняття окремого Закону України «Про кримінальні 

(антигромадські, суспільно небезпечні) проступки»; по-друге, щодо критеріїв їх розмежування зі злочинами 

та адміністративними правопорушеннями.  

Попри це, ситуація, яка склалася сьогодні у сфері новелізації законодавства України про кримінальну 

відповідальність, викликає занепокоєння. Останні підрахунки засвідчують, що за час чинності КК 2001 р., в 

якому налічувалося 447 статей, було прийнято понад 150 законів України, якими були внесені відповідні 

зміни та доповнення до КК, загальна кількість яких становить 516, основна частка яких стосується 

Особливої частини КК. Сьогодні на розгляді Верховної Ради 7-го скликання перебуває 84 зареєстрованих 

законопроектів що містять про позиції про внесення змін до чинного КК України.   

Привертає до себе увагу й те, що в останніх законопроектах щодо внесення змін до чинного КК 

простежується прагнення розв’язати засобами кримінального права «болючі» проблеми сучасного 

українського суспільства. Сьогодні можна знайти немало прикладів того, як поява цілої низки 

законопроектів диктується не так нагальною потребою приведення законодавства про кримінальну 

відповідальність у відповідність до вимог швидко змінюваних умов життєдіяльності сучасного суспільства й 

держави, як бажанням відгукнутися, відреагувати на ту чи іншу резонансну подію чи справу (прикладом є 

низка законопроектів у сфері корупції, подолання хабарництва як правило, щодо збільшення санкцій 

Особливої частини КК тощо). 

Як відомо, згідно з ч. 5 ст. 3 КК закони України про кримінальну відповідальність повинні 

відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. Але це зовсім не означає, що приписи таких міжнародних актів повинні 

втілюватися в національне законодавство шляхом звичайного їх копіювання, що, на жаль, зустрічається в 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49595
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