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У

дисертації

здійснено

наукове

обґрунтування

кримінальної

відповідальності за наругу над державними символами України і на цій
основі напрацювано пропозиції щодо удосконалення КК України та практики
його застосування.
Зокрема, доведено, що публічність як обов’язкова ознака об’єктивної
сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України, є
обстановкою його вчинення, оскільки публічність наруги над державними
символами завжди розглядалася або як ознака предмета злочину, або як
ознака суспільно небезпечного діяння, або як спосіб вчинення злочину.
Вперше узагальнено практику застосування ч. 1 ст. 338 КК України та
встановлено найбільш поширені способи вчинення наруги над Державним
Прапором України, якими є підпал, зривання, кидання на землю, топтання та
розривання; Державний Герб України та Державний Гімн України
злочинним посягання не піддавалися.
На підставі здійснення соціально-демографічної характеристики особи
злочинця, який вчиняє наругу над Державним Прапором України,
сформулювано його кримінологічний портрет: громадянин України (100 %
випадків) чоловічої статі (93,5% випадків) у віці від 18 до 25 років (45 %
випадків), який мав базову загальну середню (32 % випадків) або повну
загальну середню (32 % випадків), на момент вчинення злочину був
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працездатним, проте ніде не працював та не навчався (74 % випадків) та
знаходився у стані алкогольного сп’яніння (68 % випадків).
Запропоновано публічну наругу над офіційно встановленим або
піднятим прапором чи гербом іноземної держави передбачити в ч. 1 ст. 338
КК України з одночасним доповнення її санкції покараннями у вигляді
громадських та виправних робіт, в ч. 2 ст. 338 КК України передбачити
покарання у вигляді трьох років позбавлення волі за ті самі дії, вчиненні
службовою особою.
Удосконалено твердження про те, що предмет злочину у вигляді
наруги над державними символами України може належати будь-якій особі
або ж державі, а тому для кваліфікації злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338
КК України, не має значення, чи було Державний Прапор України або
Державний Герб України офіційно встановлено в тому чи іншому місці;
Розвинуто позицію, згідно з якою публічна наруга як над великим
Державним Гербом України (якого поки що не існує), так і над малим, має
кваліфікуватися як злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 КК України, оскільки в
Конституції України передбачено два державні Герби: великий (вид якого в
повному обсязі не визначено) та малий (Знак Княжої Держави Володимира
Великого), при чому другий є головним елементом першого;
Підтримано положення щодо недоцільності включення кримінальних
правопорушень проти журналістів до розділу XV Особливої частини КК
України, адже через вказаний крок збоку законодавця була зруйнована
єдність родового об’єкта злочинів проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Встановлено

витоки

та

сучасний

стан

кримінально-правового

забезпечення охорони державних символів України, на підставі чого
виокремлено основні етапи історико-правового розвитку кримінальної
відповідальності за посягання на державні символи в Українській державі.
Визначено соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за
посягання на атрибути України як вагомого чинника незалежності через
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відповідність таким підставам криміналізації як суспільна небезпечність (з
урахуванням дискусійності самої категорії «суспільна небезпечність»);
типовість та достатня розповсюдженість з урахуванням кризи поваги до
держави та її атрибутів, особливо в «неспокійних» частин України; потребує
впливу саме кримінально-правовими засобами (з урахуванням можливостей
кримінальної юстиції), а саме діяння може бути віднесене до кримінального
проступку.
Охарактеризовано

зарубіжний

досвід

кримінально-правового

забезпечення охорони державної символіки – в більшості випадків норми
країн

пострадянського

простору,

що

встановлюють

кримінальну

відповідальність за наругу над державними символами, є досить схожими
між собою. Серед цікавих законодавчих рішень слід виокремити ст. ст. 347
КК Республіки Молдова (однакове покарання за наругу над державними
символами цієї країни та символами іноземних країн; закріплення в якості
кваліфікуючої ознаки вчинення діяння посадовою особою) та передбачення в
санкціях КК багатьох країн колишнього СРСР покарань у вигляді
громадських

(Республіка

Білорусь,

Республіка

Казахстан, Латвійська

Республіка, Республіка Узбекистан, Республіка Молдова) та виправних робіт
(Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка
Туркменістан, Республіка Узбекистан). Норми інших країн також є схожими,
а відмінності, як правило, є незначними та зумовлені певними особливостями
тієї чи іншої держави (історичні традиції, форма державного устрою тощо).
Втім, цікавим виглядає досвід окремих країн щодо впровадження до санкцій
статей, які передбачають кримінальну відповідальність за наругу над
державними символами покарань у вигляді виправних та громадських робіт;
запровадження однакових санкцій за наругу над державними символами
відповідної країни та символами зарубіжних країн; встановлення в якості
кваліфікуючої ознаки вчинення наруги над державними символами
посадовою особою, передбачення кримінальної відповідальності за публічне
приниження держави.
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Стверджується, що сам порядок використання державних символів,
згідно ст. 20 Конституції України, має встановлюватись законом, проте, на
сьогоднішній день, такий нормативно-правовий акт досі не прийнято (існує
лише Закон України «Про державний Гімн України»). Тому, так як на
законодавчому рівні порядок використання державних символів досі не
врегульовано, визнання об’єктом наруги над державними символами України
саме суспільних відносин, що забезпечують цей порядок, вбачається, як
мінімум, суперечливим.
Доведено, предмет злочину у вигляді наруги над державними
символами України може належати будь-якій особі або ж державі. Також,
для кваліфікації діяння за ч. 1 ст. 338 КК України не має значення чи було
Державний Прапор України або Державний Герб України офіційно
встановлено в тому чи іншому місці.
Встановлено зміст ознак, що характеризують об’єктивну сторону
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України – вчиняється
виключно шляхом активних дій та є закінченим з моменту їх оприлюднення,
тобто з формальним складом; обов’язковими ознаками об’єктивної сторони
складу злочину у вигляді наруги над державними символами України є
суспільно небезпечна дія (наруга) та обстановка публічності, інші ознаки
об’єктивної сторони є факультативними;
Для кваліфікації злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України,
достатньо просто вчинити його перед публікою (а нею може вважатися
навіть окрема людина) або вчинити його таємно, але в подальшому зробити
так, щоб воно стале відомим для публіки. В даному контексті суб’єкт
злочину

може

просто

продемонструвати

неповагу

до

держави,

не

призиваючи до чогось та не звертаючись своїми діями до конкретної особи.
На підставі проведеного аналізу кількісної характеристики поняття
«публічність» встановлено, що під публічним вчиненням дій, передбачених
ст. 338 КК України, слід розуміти їх вчинення перед невизначеною кількістю
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людей або у випадку вчинення таких дій таємно, за умови, що вони стануть
відомі невизначеній кількості осіб;
Встановлено, що найбільш поширеними на практиці способами
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України є підпал, зривання,
кидання на землю, топтання та розривання Державного прапора України.
Надано характеристику ознакам, що притаманні суб’єкту наруги над
державним символами та особі злочинця, який вчиняє ці злочини – суб’єкт
наруги над державними символами України загальний – фізична осудна
особа, яка вчинила злочин у віці 16 років. Соціально-демографічна
характеристика особи злочинця, який вчиняє наругу над державними
символами України, виглядає так: громадянин України (100 % випадків)
чоловічої статі (93,5% випадків) у віці від 18 до 25 років (45 % випадків),
який мав базову загальну середню (32 % випадків) або повну загальну
середню (32 % випадків), на момент вчинення злочину був працездатним,
проте ніде не працював та не навчався (74 % випадків) та знаходився у стані
алкогольного сп’яніння (68 % випадків).
Описано

ознаки

суб’єктивної

сторони

наруги

над

державним

символами – на підставі комплексу аргументів (зміст поняття «наруга»;
позиція більшості вчених про те, що злочинам з формальним складом
притаманна лише умисна форма вини у виді прямого умислу; існуюча
наукова позиція щодо змісту суб’єктивної сторони у складі злочину у вигляді
наруги над державними символами України, судова практика) зроблено
висновок про те, що суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338
КК України, виражена виною у формі умислу, вид умислу – прямий.
Розроблено удосконалену конструкцію ст. 338 КК України, яку
наведену у висновках роботи.
Ключові слова: злочин, склад злочину, покарання, авторитет держави,
атрибути, повага, наруга, державні символи, Державний Прапор України,
Державний гімн України, Державний Герб України.
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SUMMARY

Karman V.V. Criminal and legal support for the protection of state symbols
of Ukraine. – Qualifying scientific work printed as manuscript.
Thesis for a scientific degree of candidate of legal sciences (Doctor of
Philosophy) in specialty 12.00.08 «Сriminal law and criminology; criminal executive
law» (081 – Law). – Private institution «Scientific Institute of Public Law», Kyiv,
2020; – Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, 2020.
The dissertation provides a scientific substantiation of criminal liability for
insulting the state symbols of Ukraine and on this basis developed proposals for
improving the Criminal Code of Ukraine and the practice of its application.
In particular, it is proved that publicity as a mandatory feature of the
objective side of the crime under Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code of
Ukraine, is the circumstances of its commission, as the publicity of the violation of
state symbols has always been considered either as a sign of the subject of the
crime, or as a sign of socially dangerous act, or as a way of committing a crime.
For the first time the practice of application of part 1 of Art. 338 of the
Criminal Code of Ukraine and established the most common ways of violating the
State Flag of Ukraine, which are arson, tearing, throwing to the ground, trampling
and tearing; The State Emblem of Ukraine and the National Anthem of Ukraine
were not subjected to criminal encroachment.
Based on the socio-demographic characteristics of the offender who insults
the State Flag of Ukraine, his criminological portrait is formulated: a citizen of
Ukraine (100% of cases) male (93.5% of cases) aged 18 to 25 years (45% of cases)
), who had a basic general average (32% of cases) or a full general average (32%
of cases), at the time of the crime was able to work, but did not work or study
anywhere (74% of cases) and was in a state of intoxication ( 68% of cases).
It is proposed to provide for public insult to the officially established or
raised flag or emblem of a foreign state in Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code
of Ukraine with simultaneous addition of its sanction by punishments in the form
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of public and corrective works, in h. 2 Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine to
provide punishment in the form of three years of imprisonment for the same
actions made by the official.
Improved the statement that the subject of the crime in the form of abuse of
state symbols of Ukraine may belong to any person or state, and therefore for the
qualification of the crime under Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code of
Ukraine, it does not matter whether the State Flag of Ukraine or the State Emblem
of Ukraine was officially installed in a particular place;
A position has been developed according to which public insult to both the
large State Emblem of Ukraine (which does not yet exist) and the small one should
be qualified as a crime under Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine,
as the Constitution of Ukraine provides for two state coats of arms: large (the type
of which is not fully defined) and small (Sign of the Princely State of Vladimir the
Great), with the second being the main element of the first;
The provision on the inexpediency of including criminal offenses against
journalists in Section XV of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine was
supported, as the legislator's unity destroyed the generic object of crimes against
the authority of state authorities, local governments and associations of citizens.
The origins and current state of criminal law protection of state symbols of
Ukraine are established, on the basis of which the main stages of historical and
legal development of criminal liability for encroachment on state symbols in the
Ukrainian state are singled out.
The social conditionality of criminal liability for encroachment on the
attributes of Ukraine as an important factor of independence due to compliance
with such grounds for criminalization as public danger (taking into account the
debatable category of "public danger"); typicality and sufficient prevalence, taking
into account the crisis of respect for the state and its attributes, especially in the
"troubled" parts of Ukraine; requires the influence of criminal law (taking into
account the possibilities of criminal justice), and the act itself can be attributed to a
criminal offense.
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The foreign experience of criminal-legal protection of state symbols is
characterized - in most cases the norms of the post-Soviet countries, which
establish criminal liability for insulting state symbols, are quite similar. Among the
interesting legislative decisions should be singled out Art. Art. 347 of the Criminal
Code of the Republic of Moldova (the same punishment for insulting the state
symbols of this country and the symbols of foreign countries; Republic, Republic
of Uzbekistan, Republic of Moldova) and correctional work (Republic of Belarus,
Republic of Armenia, Republic of Kazakhstan, Republic of Turkmenistan,
Republic of Uzbekistan). The norms of other countries are also similar, and the
differences are usually insignificant and due to certain features of a state (historical
traditions, form of government, etc.). However, the experience of some countries
in introducing articles that provide for criminal liability for insulting state symbols
of punishment in the form of correctional and community service is interesting;
introduction of the same sanctions for insulting the state symbols of the respective
country and the symbols of foreign countries; establishment as a qualifying sign of
abuse of state symbols by an official, provision of criminal liability for public
humiliation of the state.
It is argued that the very procedure for using state symbols, according to Art.
20 of the Constitution of Ukraine, should be established by law, however, to date,
such a legal act has not yet been adopted (there is only the Law of Ukraine "On the
National Anthem of Ukraine"). Therefore, as the procedure for the use of state
symbols is still not regulated at the legislative level, the recognition of public
relations that ensure this order as an object of abuse of state symbols is considered,
at least, contradictory.
It is proved that the subject of a crime in the form of insult to the state
symbols of Ukraine can belong to any person or state. Also, to qualify the act
under Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine does not matter whether
the State Flag of Ukraine or the State Emblem of Ukraine was officially
established in one place or another.
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The content of the features that characterize the objective side of the crime
under Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine - is committed
exclusively by active actions and is completed from the moment of their
promulgation, ie with a formal composition; obligatory features of the objective
side of the crime in the form of abuse of state symbols of Ukraine are socially
dangerous action (abuse) and the situation of publicity, other features of the
objective side are optional;
To qualify a crime under Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine,
it is enough to simply do it in front of the public (and it can be considered even an
individual) or to do it secretly, but in the future to make it known to the public. In
this context, the perpetrator may simply show disrespect for the state without
calling for anything or addressing a particular person.
Based on the analysis of the quantitative characteristics of the concept of
"publicity" it is established that under the public commission of actions under Art.
338 of the Criminal Code of Ukraine, it is necessary to understand their
commission before an indefinite number of people or in case of commission of
such actions secretly, provided that they become known to an indefinite number of
persons;
It is established that the most common in practice ways of committing a
crime under Part 1 of Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine is arson, tearing,
throwing to the ground, trampling and tearing the State Flag of Ukraine.
The characteristics of the subject of abuse of state symbols and the person of
the offender who commits these crimes - the subject of abuse of state symbols of
Ukraine in general - a natural sane person who committed a crime at the age of 16.
Socio-demographic characteristics of a criminal who insults the state symbols of
Ukraine are as follows: a citizen of Ukraine (100% of cases) male (93.5% of cases)
aged 18 to 25 years (45% of cases), who had a basic general secondary (32% of
cases) or full general average (32% of cases), at the time of the crime he was able
to work, but did not work or study anywhere (74% of cases) and was in a state of
intoxication (68% of cases).
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Describes the signs of the subjective side of the abuse of state symbols - on
the basis of a set of arguments (the meaning of "abuse"; the position of most
scholars that crimes with a formal composition is characterized only by intentional
guilt in the form of direct intent; the existing scientific position on the content of
sub the subjective side of the crime in the form of abuse of state symbols of
Ukraine, case law) concluded that the subjective side of the crime under Part 1 of
Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine, expressed by guilt in the form of intent,
the type of intent - direct.
An improved design of Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine, which is
given in the conclusions of the work.
Keywords: crime, corpus delicti, punishment, authority of the state,
attributes, respect, insult, state symbols, State Flag of Ukraine, National Anthem of
Ukraine, State Emblem of Ukraine.
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ВСТУП
Актуальність теми. Конституція України у ст. 20 проголосила, що
Державними символами України є Державний Прапор України, Державний
Герб України і Державний Гімн України; у ч. 1 ст. 65 – шанування державних
символів Вітчизни є обов’язком громадян України; у ч. 24 ст. 85 –
встановлення

державних

символів

України

належить

виключно

до

повноважень Верховної Ради України; у п. 4 ч. 2 ст. 92 – порядок
використання і захисту державних символів визначаються виключно
законами України.
Наведені положення Основного Закону держави знайшли своє
відображення у Кримінальному кодексі України, у ч. 1 ст. 338 якого
передбачено

кримінальну

відповідальність

за

публічну

наругу

над

державними символами України, реалізація якої характеризується досить
неоднозначними тенденціями.
Так, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, з
2001 року і дотепер судами винесено трохи більше 30 обвинувальних
вироків, третю частину з яких винесено у 2015 році в основному судами
Донецької області. До 2014 року ст. 338 КК України майже не
застосовувалася (по одному разу у 2010 та 2012 роках судами м. Запоріжжя
та Тернопільської області відповідно).
Згідно з даними Генеральної прокуратури України, протягом останніх
семи років обліковано 127 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 338 КК України, з
яких вручено повідомлення про підозру 45 особам; згідно з даними
Державної судової адміністрації України, за цей же період засуджено 29 осіб.
Ч. 2 ст. 338 КК України щодо публічної наруги над офіційно встановленим
або піднятим прапором чи гербом іноземної держави жодного разу не
застосовано.
Слідча, прокурорська та судова практики застосування ч. 1 ст. 338 КК
України свідчать про проблеми кримінально-правового забезпечення
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охорони державних символів України; результати інтерв’ювання працівників
Національної поліції України та прокуратури свідчать про невизнання цієї
норми дієвим засобом захисту авторитету органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що на рівні наукових статей, розділів підручників,
посібників та науково-практичних коментарів питанням кримінальної
відповідальності за наругу над державними символами приділяли увагу такі
вчені

як

О.М.

Бандурка,

Ю.В. Баулін,

І.В.

Боднар,

Н.О. Гуторова,

С.Ф. Денисов, О.М. Джужа, Л.В. Дорош, О.О. Житний, О.О. Кашкаров,
В.В. Кузнецов, І.М. Копотун, В.В. Налуцишин, О.М. Омельчук, В.І. Осадчий,
М.І. Хавронюк, В.В. Шаблистий, С.С. Яценко та ін.
В.І. Напиральська у 2013 році опублікувала три наукові статті,
присвячені короткому аналізові об’єктивної сторони злочину, передбаченого
ст. 338 КК України, кваліфікації та зарубіжному досвіду регламентації
відповідальності за посягання на державні символи.
Також варто вказати на інтерес до проблеми правового забезпечення
охорони державних символів України збоку науковців з інших галузей
юридичної наук, а саме О.І. Баїк, В.М. Дрешпак, Н.Д. Кулинич,
О.Г. Кушніренко, І.А. Кузнецов, Ю.О. Мазниченко, Н.К. Шаптала та ін.
Віддаючи належне цим та іншим вченими, які в тій чи іншій мірі
досліджували вказані питання, на сьогодні у вітчизняній кримінальноправовій науці відсутнє комплексне монографічне дослідження проблеми
кримінально-правового забезпечення охорони державних символів України.
Наявні фрагментарні дослідження мали місце до фактичного незастосування
ст. 338 КК України на практиці. Російська збройна агресія, кардинальне
оновлення законодавства та реформування правоохоронної системи сприяли
актуалізації пошуків шляхів удосконалення захисту авторитету та символіки
Української держави.
Викладене засвідчує актуальність теми та зумовило проведення
відповідного дослідження на рівні кандидатської дисертації.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана відповідно до: Переліку пріоритетних тематичних напрямів
наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року,
затверджених

Постановою

Кабінету Міністрів України

№

942

від

07.09.2011 р.; Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 р., схваленого розпорядження Кабінету Міністрів
України від 23.11.2015 р. № 1393-р; Стратегії реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015‒2020 рр., затвердженої
Указом Президента України від 20.05.2015 р. №276/2015; Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від
12.01.2015 р. №5/2015; основних напрямів наукових досліджень Науководослідного інституту публічного права на 2015–2020 рр., а також Пріоритетних
напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 р., схвалених постановою
Загальних зборів Національної академії правових наук України від
03.03.2016 р.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи – наукове
обґрунтування кримінальної відповідальності за наругу над державними
символами України і на цій основі напрацювання пропозицій щодо
удосконалення КК України та практики його застосування.
Реалізація мети передбачає вирішення таких задач:
– встановити витоки та сучасний стан кримінально-правового
забезпечення охорони державних символів України;
– визначити соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за
посягання на атрибути України як вагомого чинника незалежності;
–

охарактеризувати

зарубіжний

досвід

кримінально-правового

забезпечення охорони державної символіки;
– розглянути об’єкт наруги над державним символами;
– встановити зміст ознак, що характеризують об’єктивну сторону
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України;
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– надати характеристику ознакам, що притаманні суб’єкту наруги над
державним символами та особі злочинця, який вчиняє ці злочини;
– описати ознаки суб’єктивної сторони наруги над державним
символами;
– напрацювати пропозиції щодо удосконалення КК України та
практики його застосування в частині кримінально-правового забезпечення
охорони державних символів України.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері кримінальноправового забезпечення авторитету органів державної влади, місцевого
самоврядування та об’єднань громадян.
Предметом дослідження є кримінально-правове забезпечення охорони
державних символів України.
Методи дослідження. Досягнення проголошеної мети та вирішення
обумовлених нею задач стало можливим завдяки використанню таких
методів пізнання об’єктивної дійсності, як: системно-структурний – для
вивчення

особливостей

охорони

державної

атрибутики

як

цілісної

кримінально-правової проблеми та її співвідношення із авторитетом
Української держави (розділи 1–2); метод історико-правового аналізу – у
процесі встановлення витоків та сучасного стану кримінально-правового
забезпечення

охорони

державних

символів

України

(підрозділ 1.1);

формально-логічний – при проведенні кримінально-правової характеристики
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України (розділ 2); компаративістській
– для

характеристики

зарубіжного

досвіду

кримінально-правового

забезпечення охорони державної символіки (підрозділ 1.3); моделювання –
при напрацюванні пропозицій щодо удосконалення КК України та практики
його застосування в частині кримінально-правового забезпечення охорони
державних символів України (розділи 1–2); логіко-нормативний – під час
формулювання особливостей кримінально-правового забезпечення охорони
державних символів України як цілісної проблеми, що не обмежується ч. 1
ст. 338 КК України (підрозділ 1.1); соціологічні методи – для вивчення та
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узагальнення

результатів

опитування

правозастосовників,

матеріалів

кримінальних проваджень (у всій дисертації) та ін.
Емпіричну

базу

дослідження

становлять

результати

вивчення:

матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень (проаналізовано
наявних 32 електронні копії вироків судів за 2010–2019 рр.); матеріалів
інтерв’ювання працівників Національної поліції та прокуратури.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що
дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням кримінальноправове забезпечення охорони державних символів України. У роботі
обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані й
важливих

для

кримінально-правової

науки,

а

також

діяльності

правоохоронних та судових органів. Зокрема:
вперше:
– доведено, що публічність як обов’язкова ознака об’єктивної сторони
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України, є обстановкою його
вчинення, оскільки публічність наруги над державними символами завжди
розглядалася або як ознака предмета злочину, або як ознака суспільно
небезпечного діяння, або як спосіб вчинення злочину;
– узагальнено практику застосування ч. 1 ст. 338 КК України та
встановлено найбільш поширені способи вчинення наруги над Державним
Прапором України, якими є підпал, зривання, кидання на землю, топтання та
розривання; Державний Герб України та Державний Гімн України
злочинним посягання не піддавалися;
– на підставі здійснення соціально-демографічної характеристики
особи злочинця, який вчиняє наругу над Державним Прапором України,
сформулювано його кримінологічний портрет: громадянин України (100 %
випадків) чоловічої статі (93,5% випадків) у віці від 18 до 25 років (45 %
випадків), який мав базову загальну середню (32 % випадків) або повну
загальну середню (32 % випадків), на момент вчинення злочину був

19

працездатним, проте ніде не працював та не навчався (74 % випадків) та
знаходився у стані алкогольного сп’яніння (68 % випадків);
– запропоновано публічну наругу над офіційно встановленим або
піднятим прапором чи гербом іноземної держави передбачити в ч. 1 ст. 338
КК України з одночасним доповнення її санкції покараннями у вигляді
громадських та виправних робіт, в ч. 2 ст. 338 КК України передбачити
покарання у вигляді трьох років позбавлення волі за ті самі дії, вчиненні
службовою особою;
удосконалено:
– твердження про те, що предмет злочину у вигляді наруги над
державними символами України може належати будь-якій особі або ж
державі, а тому для кваліфікації злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК
України, не має значення, чи було Державний Прапор України або
Державний Герб України офіційно встановлено в тому чи іншому місці;
– позицію, згідно з якою публічна наруга як над великим Державним
Гербом України (якого поки що не існує), так і над малим, має
кваліфікуватися як злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 КК України, оскільки в
Конституції України передбачено два державні Герби: великий (вид якого в
повному обсязі не визначено) та малий (Знак Княжої Держави Володимира
Великого), при чому другий є головним елементом першого;
дістало подальшого розвитку:
-

положення

щодо

недоцільності

включення

кримінальних

правопорушень проти журналістів до розділу XV Особливої частини КК
України, адже через вказаний крок збоку законодавця була зруйнована
єдність родового об’єкта злочинів проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
сформульовані висновки і пропозиції можуть бути використані в:
- правотворчості – для вдосконалення законодавства у частині
правового забезпечення охорони авторитету держави в частині використання
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державних символів;
- правозастосовчій діяльності – для підвищення ефективності
діяльності правоохоронних органів у частині виявлення, розслідування та
запобігання злочинам, що посягають на авторитет Української держави;
- освітньому процесі – при викладанні навчальної дисципліни
«Кримінальне право» та відповідних споріднених навчальних спецкурсів;
- науково-дослідній роботі – для подальших досліджень проблем
правового забезпечення охорони авторитету держави.
Апробація

матеріалів

дисертації.

Положення

дисертації,

що

складають наукову новизну та висновки практичного характеру, апробовано
під час виступів на наступних науково-практичних конференціях та науковопрактичних

семінарах:

«Міжнародні

та

національні

правові

виміри

забезпечення стабільності» (19-20 квітня 2019 року, м. Львів); Вплив рівня
дозвілля та відпочинку молоді на зниження рівня злочинності (31 травня
2019 року, м. Дніпро).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 праць, 4 – статті у
виданнях включених до переліку наукових фахових видань України, 1 – у
періодичному науковому виданні іншої держави за профілем дисертації
(Киргизька Республіка), 2 – тези доповідей.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох
розділів, що включають сім підрозділів, висновків, списку використаних
джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, з яких:
основний текст – 197 сторінок, додатки – 1 сторінка, список використаних
джерел – 188 найменувань на 21 сторінці.
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛЬНА
ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ПОСЯГАННЯ НА АТРИБУТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК
ВАГОМОГО ЧИННИКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ
1.1 Витоки та сучасний стан кримінально-правового забезпечення
охорони державних символів України
14 жовтня 1988 р. під час виступу на конференції Консервативної
партії Великої Британії прем’єр-міністр цієї країни Маргарет Гільда Тетчер
промовила фразу, яка стала легендарною та була закарбована в світовій
історії: «Людина може підкорити Еверест для себе, але на верхівці вона
встановлює прапор своєї держави» [185]. Ці слова якнайкраще підкреслюють
важливість державних символів, які уособлюють у собі державу. Наявність
цього уособлення дає підстави розглядати посягання суб’єкта злочину на
державні символи не як фактичні діяння проти встановлених символів, а як
дії, що посягають на саму державу, її образ.
Як слушно зауважує М.В. Скиба, сучасна держава є організацією, що
має формувати заходи, без здійснення яких неможливе функціонування
суспільства і характеризується: наявністю правлячої еліти, політичної
організації,

структур

центральної,

місцевої

влади

та

відповідних

взаємовідносин між ними, реалізацією монопольного права на прийняття
законів,

здійсненням

зовнішньополітичної

функції,

підтримкою

внутрішнього порядку, врегулюванням соціально-економічних відносин
тощо. Важливе місце у процесі формування та організації заходів щодо
функціонування суспільства належить закріпленню, забезпеченню прав і
свобод людини, здоров’ю нації, забезпеченню гідного прожиткового рівня,
підтримці освіти та науки, технічному прогресу тощо [134, c. 29-30].
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Дана характеристика яскраво демонструє важливість та багатогранність
цієї організації, дозволяє зрозуміти всю небезпечність діяння у вигляді
посягання на атрибути держави, що її уособлюють.
Відповідно до ст. ст. 1, 20 Конституції, Україна є суверенна і
незалежна,

демократична,

соціальна,

правова

держава,

державними

символами якої є Державний Прапор України, Державний Герб України і
Державний Гімн України [84].
Посягання на державні символи не тільки підривають авторитет
держави, але і в певній мірі руйнують всю її організацію, ставлять під сумнів
ефективність її функціонування тощо. Безкарність таких діянь здатна
призвести до втрати незалежності, за яку наш народ заплатив непосильну
ціну у вигляді мільйонів загублених душ.
Таким чином, наявність кримінальної відповідальності за посягання на
атрибути Української держави виступає вагомим чинником незалежності. Ця
відповідальність передбачена ст. 338 КК України «Наруга над державними
символами».
Перш ніж розглянути склад злочину, передбаченого ст. 338 КК України
доцільно проаналізувати питання історико-правового розвитку та соціальної
обумовленості кримінальної відповідальності за посягання на державні
символи України. Розпочнемо з історико-правового розвитку кримінальної
відповідальності за даний злочин.
Як зазначає Є.Ю. Литвиненко, історико-правовий метод застосовується
як основний для дослідження історії права та держави, історії вчень про
право та державу, а також застосовується в загальній теорії права, теорії
держави, з метою аналізу історичних джерел, офіційних документів, судових
рішень, що дозволяє отримати знання про події, явища, закріплені в
законодавстві норми, юридичну практику, що мали місце в різні періоди
життя людського суспільства. З використанням історико-правового методу
вчені відтворюють події минулого, з’ясовують джерельну базу для
формування висновків про ті чи інші історичні закономірності формування та
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розвитку конкретних правових явищ, подій, що становлять об’єкт та предмет
дослідження [100, c. 33].
Додамо,
розвитку

що

завдяки

кримінальної

дослідженню

відповідальності

питання
за

історико-правового

наругу

над

державними

символами можна не тільки прослідкувати еволюцію окремих кримінальноправових норм, але і встановити переваги та недоліки ст. 338 КК України,
або ж навіть модернізувати її.
Трохи більше двадцяти восьми років тому Україна здобула омріяну
незалежність.

Шлях

до

цієї

незалежності

був

героїчним

і

багатостраждальним та тривав сотні років. За цей період часу землі нашої
держави входили до складу різних державних утворень, на теренах яких
діяли власні унікальні нормативно-правові акти, що відображали різні епохи,
традиції, соціально-політичні устрої тощо. Думається, з огляду на це доречно
розглянути не тільки законодавчі акти, що діяли або діють в незалежній
Україні з 1991 року та встановлюють кримінальну відповідальність за
посягання на атрибути української держави, але і більш ранні документи, що
передбачали юридичну відповідальність за подібні діяння на території нашої
країни.
Наприкінці ІX ст. на території значної частини України формується
потужна середньовічна держава з центром у м. Києві під назвою «Київська
Русь», що проіснувала до середини XIII ст. У цей період правовий звичай був
домінуючим джерелом права. Більшість правових звичаїв того часу мали
вервне (від слова «верв» – сільська громада) походження, тобто формувалися
та розвивалися в середовищі громад. Відтак у період Київської Русі було
створено й апробовано комплекс звичаєво-правових норм, які можна назвати
вервним

правом.

Разом

з

тим

вершиною

розвитку

давньоруської

правотворчості традиційно вважається «Руська Правда» [9, с. 11].
Проаналізувавши різні редакції «Руської Правди» (коротка, розширена,
скорочена) нами була виявлена відсутність закріплення будь-якої юридичної
відповідальності саме за посягання на державні символи.
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Для того, аби зрозуміти причини відсутності подібних норм в тексті
вказаного вище нормативно-правового акта доцільно проаналізувати роль у
цій державі її голови – Великого князя Київського. У ІХ–Х ст. його
повноваження обмежувалися керівництвом дружиною, організацією воєнних
походів, збиранням данини, охороною кордонів, дипломатичною діяльністю,
здійсненням судочинства на основі звичаєвого права. Київські князі тоді
володіли переважно київською землею. Князівства племен зберігали певну
автономію. Вони сплачували Києву данину й залучалися до участі у воєнних
та зовнішньополітичних акціях. З кінця Х ст., починаючи з Володимира,
Великий князь розглядається як верховний володар і розпорядник усієї землі
держави. У зв’язку з ускладненням структури війська (дружина, війська
васалів, ополчення) збільшується обсяг його діяльності як воєначальника.
Функції щодо захисту кордонів передбачають організацію сторожової
служби, будівництво укріплень, встановлення й підтримання зовнішніх
зв’язків. З’являються нові функції: господарсько-розпорядчі (організація
будівництва шляхів, укріплень, мостів та ін.), придушення народних
повстань, опору пригнічених, керівництво збиранням податків, мита за
торгівлю, плати за судочинство, штрафів. Великий князь усіляко сприяв
поширенню християнства у суспільстві. З прийняттям християнства
князівська влада набула більш реального державно-політичного змісту, але
не втратила й певної сакральності (божественності). В ХІ–ХІІ ст. особливо
вагомою стає законодавча функція князя [79, c. 55-56].
Таким чином, ранньофеодальною державою керував монарх – Великий
князь, образ якого уособлював Київську Русь. Безперечно, в кожного князя
існували певні персональні символи, однак їх складно назвати саме
державними, скоріше їх слід розглядати як особливі геральдичні образи, які
ставали родовими та видозмінювалися нащадками. Яскравим прикладом
такого символу є Знак Княжої Держави Володимира Великого, що згодом
став малим Державним Гербом України.
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Додамо, що в період роздробленості Київської Русі роль цих символів у
державі стала ще менш помітною, так як роль Великого князя Київського
суттєво зменшилася (деякі князівства навіть перестали визнавати його
владу).
Отже,

відсутність

закріпленої

в

нормах

права

юридичної

відповідальності за посягання на атрибути держави в Київській Русі можна
пояснити двома основними причинами: відсутністю самих державних
символів у повному розумінні цього слова та суттєвою роллю звичаєвого
права (тобто відповідальність за посягання на символи Великого князя
Київського формально могла існувати, але не була закріплена в нормативноправових актах).
Процес перетворення усного звичаєвого права у формально визначені
джерела продовжився у Великому князівстві Литовському – могутній
східноєвропейській державі, що була утворена у середині XIII до складу якої
увійшла значна частина українських земель.
Як вдало зауважують О.В. Зайцев та В.Р. Філіпенко, у цій країні
найбільш значущим документом у кримінальному законодавстві стає
Литовський Статут як кодекс права Великого князівства Литовського,
виданий у XVI ст., у трьох основних редакціях – 1529, 1566 і 1588 років.
Якщо

в більшості

країн

Європи римське

право ставало основою

кодифікаційних робіт, а отже, й основою правової доктрини, то у Великому
князівстві Литовському ця доктрина формувалася під значним впливом
звичаєвого права. Статут не схожий не лише за своїм обсягом із іншими
судебниками Європи, які в декілька разів менші, а й за змістом, за
завершеністю правових формулювань, досконалістю правової мови [65,
c. 107].
Таким чином, Статути Великого князівства Литовського увібрали у
себе багато здобутків права Київської Русі, частково базувалися на них. Втім,
цей процес не можна назвати повним копіюванням. Скоріше слід вести мову
про переймання певного досвіду, базованого на нормах звичаєвого права з
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подальшим вдосконаленням відповідних норм, що було викликано цілим
рядом суспільно-політичних та економічних змін в даному суспільстві.
До подібної думки прийшла і Х.В. Майкут, яка відзначає, що Статути
були важливим джерелом права на українських землях, вони забезпечували
спадкоємність і наступність багатьох норм та інститутів українського права,
сформованих у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Литовські
Статути відрізнялися достатньо високим, як для того часу, рівнем юридичної
техніки: в них подано визначення багатьох правових термінів (наприклад,
злочин, право власності, договір, контракт та ін.). Статути також позитивно
вплинули

на

розвиток

української

правової

думки

і

формування

законодавства [103, с. 8].
Як вже було зазначено раніше, перший Статут Великого князівства
Литовського було видано у 1529 р. (далі – Статут 1529 р.). Цей нормативноправовий акт складався із наступних тринадцяти розділів:
1. Права писані, надані державі Великому князівству Литовському (в
редакції даного закону ця змістовна частина не мала порядкового номера,
однак формально її слід розглядати не як преамбулу, а саме як розділ, так як
наступний йшов під номером «2»);
2. Про оборону земську;
3. Про вольності шляхти і про розширення Великого князівства
Литовського;
4. Про спадкування жінками і про видання дівчат заміж;
5. Про опікунів;
6. Про суддів;
7. Про земські насильства, про побої і про вбивства шляхтичів;
8. Про земельні суди, про кордони і про межі, про копи;
9. Про лови, про пущі, про бортне дерево, про озера, про боброві гони,
про хмельники, про соколині гнізда;
10. Про маєтки, які обтяжені боргами, і про заставу;
11. Про головщини людей путних, селян і парубків;
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12. Про грабежі і про нав’язки;
13. Останній. Про злодійство [138, c. 461].
Навіть з назв розділів стає зрозумілим, що в цьому документі наявні
норми різних галузей права. Зауважимо, що кожен наведений розділ
складався з артикулів.
Дослідивши вказані розділи нами було встановлено, що як і в «Руській
Правді», в даному законодавчому акті не була прямо передбачена
кримінальна відповідальність за посягання на державні атрибути. Думається,
причини такої відсутності схожі на ті, що були об’єктивно притаманні
Руській правді.
В той же час, з кінця XV – на початку XVІ ст. за великим князем
закріплюється титул «Господар». Формується поняття державних злочинів.
Зауважимо, що в «Руській Правді» згадуються такі злочини, як, наприклад,
крадіжка князівського коня, за що передбачена подвійна віра, але князь
розглядається не як глава держави, а як приватна особа, яка належить до
привілейованої суспільної верстви; це дає підставу багатьом дослідникам
давньоруського права стверджувати, що «Руська Правда» не знала
державних злочинів. Не знає державних злочинів і Судебник великого князя
Казимира (1468). До Статуту 1529 року вперше в русько-литовському праві
внесені склади злочинів, які кваліфікуються як злочини проти особи
великого князя: втеча до країн, що перебували у ворожих відносинах з
Великим князівством Литовським, підробка великокнязівських грамот або
печаток,

образа

великокнязівських

урядників,

нескорення

рішенням

великокнязівського суду – центральної державної установи. Вказані злочини
сучасний дослідних кваліфікував би скоріше як державні, а не такі, що
спрямовані проти особи глави держави, однак, у XVI ст. зберігалося
традиційне для середніх віків ототожнення держави і особи великого князя.
Цікаво, що в Статуті 1529 року згадування про вказані злочини поміщене на
початку, фактично у розділі І, але розділ не має порядкового номера і
назви [135, с. 431-432].
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Наведене свідчить про ряд змін, що почали відбуватися у суспільстві на
початку XVI ст., у результаті яких в законодавчих актах було виокремлено
окрему групу злочинів – державні.
У 1566 році було видано нову редакцію Статуту (далі – Статут 1566 р.).
На відміну від попереднього, в новому законі містилося чотирнадцять
розділів:
1. Про персону господарську;
2. Про оборону земську;
3. Про вольності шляхетські і про примноження Великого князівства
Литовського;
4. Про суддів та про суди;
5. Про оправу посагову;
6. Про опіку;
7. Про записи і продажі;
8. Про заповіти;
9. Про права земельні;
10. Про лови, про пущу і про дерево бортне;
11. Про кгвалти і про головщизни шляхетські;
12. Про головщизни і нав’язки людей посполитих;
13. Про грабежі і нав’язки;
14. Про злодійство всякого стану [135, с. 557-558].
Таким чином, Статут 1566 р. містив на один розділ більше, ніж Статут
1529 р. Крім того, зміст і назви самих розділів були суттєво видозмінені.
Також в новому Статуті перший розділ офіційно йшов під номером «1», а
його назва була змінена з «Права писані, надані державі Великому князівству
Литовському» на «Про персону господарську».
Названа зміна відіграє важливе значення. На думку авторів книги
«Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. Том ІІ. Статут Великого
князівства Литовського 1566 року» (За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А.
Панькова), назва першого розділу Статуту 1566 р. свідчить про те, що
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ставлення до державних злочинів, як до злочинів проти особи великого
князя, ще не подолане. До державних законодавець відносить такі склади
злочинів як: образа маєстату, державна зрада, образа великого князя,
порушення майнових прав великого князя, заволодіння майном держави,
каліцтво посадових осіб великого князя та ін. [135, с. 432].
На нашу думку, така назва свідчить не тільки про те, що монарх все ще
залишався центральною фігурою в державі з якою остання уособлювалася,
але і про зміцнення та зростання цієї ролі. Нагадаємо, у Київській Русі князь
хоча і виступав в ролі монарха, однак, все ж таки, в багатьох випадках в
нормативно-правових актах він розглядався як приватна особа. В нормах
Статуту 1529 р. законодавець поступово почав відходити від подібної
практики, уособлюючи великого князя з державою, а в Статуті 1566 р.
остаточно прирівняв його до неї.
Через вказані процеси суттєво змінився і зміст розділу першого «Про
персону господарську», що складався з тридцяти артикулів («Всі обивателі
Великого князівства Литовського єдиним правом писаним і від нас даним
мають бути судимі», «Ми, Господар, обіцяємо і зобов’язуємося нікого не
карати за заочним обмовленням, навіть якщо б це стосувалося і образи
гідності нашої господарської; і хто теж у чому кого звинувачував, і не довів,
тим самим має караний бути», «Про образу величності господарської»
(одразу два артикула)», «Про образу величності господарської такий довід, а
не інакший має бути», «Якби хто-небудь з держави нашої до землі
неприятельської втік», «Хто випадково до землі сусідів наших втік», «Про
порушення скасування кглейту», «Про мандати, в яких випадках мандати з
канцелярії нашої давані», «Хто б кому маєток заклав або продав раніше, ніж з
землі втік», «Якби батько від дітей до землі неприятельської втік», «Якби
батько від дітей втік до землі неприятельської, також, яка ближча», «Хто б
листи або печатки наші підробляв, чим має бути покараний», «Про
фальшування монет, про монетників і про золотарів», «Не має ніхто ні за чий
який-небудь вчинок відповідати, тільки кожний сам за себе», «Хто багато за
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мало запросив і без надання взяв», «Про спори земельні між маєтками
нашими князівськими, панськими, шляхетськими, ми, Господар, єдиним тим
правом судитися маємо», «Усі у цьому панстві нашому, Великому князівстві
Литовському єдиним правом судимі бути мають», «Про листи заповідні, що
не мають бути з канцелярії нашої видані», «Листи відкриті мають бути
кожному повернуті», «Про побиття посланця нашого господарського, і теж
посланців від панів-рад наших при листах наших господарських і панів рад, і
старост наших судових, і суду земського», «Про листи зручні», «Про
погрожувачів неосілих», «Про листи залізні, кому мають бути давані», «Кому
би йшлося про честь, як швидко правосуддя учинено бути має», «Про мита
нові»,

«Про

надання

мита

шляхті»,

«Хто

проти

вироку

нашого

господарського мовив», «Хто б під ким що випросив, а тому раніше [те] дано
і в привілеї нашому господарському раніше описано», «Хто б на що листи
випросив, а того в держанні не мав», «Аби у дворах наших господарських
ніхто не становився» [135, с. 253-265].
Відтак, цікавим виглядає зміст артикула 4 розділу І Статуту
1566 р. «Про образу величності господарської». Перший абзац цієї норми
закріплював:
«Теж, коли б хто якого-небудь стану підозрювався у тому, що
величність нашу господарську образив, такому жодний привілей, ані
знатність, ані достоїнство не мають допомогти, ані захистити від
притягнення до суду, тільки тоді, коли правом буде доведено, що не має
караний бути» [135, с. 254-255].
В даному випадку під «Господарем» мається на увазі великий князь –
голова Великого князівства Литовського, особа якого, як було зазначено
вище, уособлювалася з державою.
Таким чином, діяння у вигляді посягання на державні символи хоча і не
було закріплено в якості самостійного складу злочину, однак було юридично
караним, так як могло бути кваліфіковане за даною статтею. Юридична
відповідальність

за

вчинення

цього

суспільно

небезпечного

діяння
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поширювалася на всіх суб’єктів правовідносин (незалежно від їх титулів,
матеріального стану тощо).
Абзац другий наведеного артикула передбачав наступне: «А хто би в
час той [перед вчинком], славлячи Бога і Господаря свого і Річ Посполиту,
чесно попередив, підвищення гідний буде. А за обмову світлої персони нашої
господарської за доводом слушним починається справа і судом маємо карати
в залежності від тяжкості вчинку і слів, проте з ласки нашої господарської,
ані честі, ані життя, ані маєтку відняттям за те карати не будемо; також у
тому вчинкові, коли ображають величність нашу господарську, де йдеться
про честь і про життя, таких шляхтичів підданих наших ніде в іншому місці,
лише у тутешньому панстві нашому Великому князівстві Литовському на
сеймах вальних тутешнього панства, ми, Господар, з пани-радами нашими,
судити згідно з вчинком їх тим покаранням, як вище описано, карати
маємо» [135, с. 254-255].
Отже, формально визначеного покарання за образу монарха (яку можна
розглядати в якості прообразу злочину у вигляді посягання на атрибути
держави) або наклеп на нього у Великому князівстві Литовському не
існувало. Законодавець лише встановлював види покарань, що не могли бути
застосовані до суб’єкта даного суспільно небезпечного діяння: смертна кара,
конфіскація майна та відібрання титулів та переваг.
Думається, така невизначеність могла нести суттєві негативні наслідки,
адже в кожному окремому випадку на підставі суб’єктивних рішень
призначалися абсолютно різні покарання.
Заслуговує на увагу і той факт, що абзац другий вищенаведеного
артикула містив норму-заохочення. Відтак, особу, яка повідомила про цей
злочин нагороджували певним підвищенням. З одного боку, подібне
заохочення дозволяло не тільки виявляти суб’єкта злочину, але і фіксувати
сам злочин, однак з іншого – не виключено, що воно сприяло виникненню
ситуацій, за яких означений «свідок» насправді робив наклеп на, так званого,
«суб’єкта злочину» з метою отримати дане підвищення.
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Артикул 5 мав назву «Про образу величності господарської такий
довід, а не інакший має бути» та передбачав наступне:
«Як у кожному вчинку, за який смертю карають, існує потреба доказів
явних і ясних, так і в образі величності нашої доносом за обмовою чи
вигадкою маємо це на підданих наших поширювати; але хто кого в образі
гідності звинувачує, має довести показаннями свідків, віри гідними і
непідозрюваними людьми від шляхти та їх присягою.
А якби хто кого обмовив у тому вчинку і злословив би на нього, і нам,
Господарю, на шкоду здоров’ю робив або державу зрадити і до швидкого
занепаду привести хотів, і на те це зробив і готував; такий донощик, якщо б
таким же ясним свідченням не довів, сам відсудженням поштивості і смертю
має бути покараний» [135, с. 255].
Отже, законодавець об’єктивно розумів ризики, пов’язані із нормоюзаохоченням, що містилася у артикулі 4 розділу першого даного нормативно
правового-акта, тому встановив жорстке покарання за лжесвідчення –
смертна кара з «відсудженням поштивості».
Безумовно, питання гуманності та доцільності встановлення покарання
у вигляді смертної кари є вельми дискусійним (принаймні враховуючи
ступінь суспільної небезпеки цього діяння вважаємо, що наведене покарання
є занадто жорстким), однак сама ідея закріплення більш тяжкого покарання
за лжесвідчення, ніж за сам факт образи персони великого князя виглядає
цікавою.
У 1588 р. було видано останній (третій) Статут Великого князівства
Литовського (далі – Статут 1588 р.). Як і попередній, він складався з
чотирнадцяти розділів, поділених на артикули. Назва першого розділу майже
не змінилася – «Про персону нашу господарську». Сам розділ було
доопрацьовано. Відтепер він містив 34 артикула.
Артикули 4-5 розділу І Статуту 1588 р. базувалися на артикулах
Статуту 1566 р., однак деякі зміни у них, все ж таки, було внесено. Відтепер
артикул 4 Статуту 1588 р. мав назву «Про образу величності нашої
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господарської, як кожний звинувачений відповідати повинен. І про того, хто
застереже, і де таких судити. Також про слово, сказане чи написане про
Господаря». Абзац перший закріплював наступне:
«Теж, якби хто якого-небудь стану підозрювався, що величність нашу
господарську образив, такому жодний привілей ані знатність, ані достоїнство
не мають допомогти, ані сам він ними захиститися не може, щоб не нести
відповідальності, і де буде правом переможений, щоб не міг покараний бути.
А хто би в час перед вчинком, милуючи Господа Бога і пана свого і державу,
чесно застеріг або розповів про такі речі, той ласки нашої господарської і
честі підвищення гідний буде. Адже в тому злочині, щодо образи величності
нашої господарської, де кому йде про честь і про життя, таку шляхту,
підданих наших ніде інде, тільки на сеймі великому вальному з пани-радами
нашими Великого князівства Литовського, ми, Господар, судити і згідно зі
злочином

кожного

їх

тим

покаранням,

як

вище

описано,

карати

накажемо [136, с. 47].
Дана норма майже не відрізнялася від більшої частини змісту артикула
4 Статуту 1566 року. Зміна полягала лише у тому, що уточнювалися
процесуальні нюанси – справа розглядалася на сеймі з пани-радами.
Більш кардинальні зміни містилися у абзаці другому цього артикула, в
якому було задекларовано: «А де б теж, хто заочно що образливе про нас,
Господаря, сказав і теж, хто б особу нашу господарську явно і через листи
свої за допомогою явних писаних листів своїх, або власноручно підписаних
поносив, тоді про те перед нами, Господарем, на рок завитий має бути
позваний. І, якщо буде доведено у відповідності до права шляхтою цього
панства за його і тих свідків присяги, що щось образливе про нас, Господаря,
сказав або писав неправдиве, тоді за те повинен буде в замку верхньому
віленському, у в’язниці для іменних сидіти шість тижнів і не більше. А може
і менше, за милістю нашою господарською, а неосілий – там, де ми,
Господар, призначимо, але не де інде, а тільки у Великому князівстві
Литовському. А таку справу на першому року теж не де інде, тільки у
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Великому князівстві Литовському з пани-радами нашими судити маємо, у
жодному лімітацію тієї справи не впускаючи. А якби що на першому року не
скінчилося, тоді вже звинувачений в тому вільний бути має. А якщо буде
встановлена невинуватість звинуваченого, тоді той, хто такого обмовив, сам
тому покаранню підлягає. А для цього ми, Господа, того, хто про такі
розмови або писанину нас повідомить, поіменно у позові писати накажемо.
Проте, якби хто з глупоти або божевільності здійснив такий злочин, за те ми,
Господар, братися не будемо» [136, с. 47-48].
На відміну від подібного артикула Статуту 1566 р., у новій редакції
закону було передбачене чітке покарання – ув’язнення у замку на строк до
шести тижнів (для підданих інших держав (неосілих) місце відбування
покарання визначалося окремо), що дозволило зменшити ризики винесення
по справі суб’єктивного рішення.
Крім того, відтепер для особи, що давала завідомо неправдиві
свідчення було передбачене таке саме покарання. На нашу думку, таке
рішення було скоріше позитивним, адже раніше за подібне діяння особу
могли засудити до смертної кари.
Не зовсім зрозумілим є вираження в артикулі 4 розділу першого:
«Проте, якби хто з глупоти або божевільності здійснив такий злочин, за те
ми, Господар, братися не будемо». Наявність такої фрази дозволяла уникнути
покарання, а судовим органам дозволяла діяти на власний розсуд. Така
вибірковість покарання стала справжньою «ахіллесовою п’ятою» ряду в
цілому позитивних змін.
У

артикулі

5

«Про

доказування

образи

величності

нашої

господарської» розділу першого Статуту 1588 р. було закріплено наступне:
«Як і у кожному злочині, за який смертю карають, існує потреба в доказах
явних і ясних, так і за образу величності нашої, не за кожним дізнанням чи
обмовою будемо негайно притягати наших підданих. Але хто кого в
ображенні величності звинувачує, має довести свідченнями віри гідними і
поза підозрою людьми добрими, шляхтою, семи свідками і їхніми і своєю
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присягою, і те за переконливих правних доказів і явних, а не спростовуваних
знаках того злочину. А якби хто кого обмовив у тому злочині, а особливо,
якби звинуватив, що на здоров’я Господаря посягав або державу зрадити і до
занепаду привести хотів, а до того готувався і замах робив, то такий
обвинувач, якби таким явним доказом слідство не переконав, сам
відсудженням поштивості і смертю має бути покараний [136, с. 48].
В новій редакції артикула 5 розділу першого Статуту 1588 р. відтепер
була формально визначена кількість свідків, що, без сумнівів, стало
позитивним кроком. В той же час законодавець не вилучив із тексту норми
передбачене

покарання

у

вигляді

смертної

кари

та

«відсудження

поштивості», через що в Статуті 1588 р. виникла певна колізія норм права:
артикул 4 розділу першого встановлював за лжесвідчення по даній справі
покарання у вигляді ув’язнення, а артикул 5 – у вигляді смертної кари з
«відсудженням поштивості».
Думається,

більш

доцільно

було

б

передбачити

кримінальну

відповідальність за лжесвідчення по даній справі виключно у артикулі 5,
встановивши таке саме покарання за вчинення даного злочину, як і в
артикулі 4.
Отже, у Великому князівстві Литовському роль голови державимонарха продовжувала зміцнюватись. Образ великого князя фактично
сприймався як державний символ, що стало підставою встановлення
юридичної відповідальності у Статуті 1566 р. за образу самодержця (що
могла проявлятися в карикатурах на нього, промовлянні в його адрес
лайливих слів тощо).
Підкреслює важливість ролі Статутів Великого князівства Литовського
у вітчизняній науці кримінального права і Ю.В. Копик. На думку науковця,
саме в цей період відбувається початок становлення кримінального права як
галузі права про що, зокрема, свідчить, те, що в межах систематизації
литовсько-руського права відбувалась кодифікація кримінального права, на
що вказують окремі розділи Статутів ВКЛ, присвячені саме кримінальній
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відповідальності – Р. 11,12,13 Статуту 1529 р., Р. 11, 12, 13, 14 Статуту 1566
р., Р. 11, 12, 13,14 Статуту 1588 р. Підхід державної влади щодо кримінальної
відповідальності різних категорій населення також не був уніфікованим.
Відтак, відбувалась диференціація кримінальної відповідальності не тільки в
статтях законодавчих актів, але й у системі джерел кримінального права.
Тому були як загальнодержавні джерела кримінального права (Судебник
1468 р, Статути 1529, 1566 рр. тощо), так і ті, що регулювали кримінальну
відповідальність окремих груп населення (міщан, вірмен, євреїв та ін.) [85,
c. 80].
У 1832 р. в Російській імперії (до складу якої входила значна частина
земель сучасної України) було видано «Звід законів кримінальних» (далі –
Звід 1832 р.) – кодифікований нормативно-правовий акт, що складався з
дев’яти розділів:
1) Про сутність злочинів та різного роду страт та покарань;
2) Про злочини проти віри;
3) Про державні злочини за першими двома пунктами;
4) Про злочини проти уряду;
5) Про злочини чиновників по службі;
6) Про злочини проти безпеки життя та проти суспільного стану осіб;
7) Про злочини проти статутів про повинності, статутів державного
управління та благоустрою;
8) Про покарання за злочини проти прав сімейного стану;
9) Про покарання за незаконне задоволення тілесних пристрастей.
Перш ніж розглянути детальніше зміст цього законодавчого акта,
зауважимо, що особа імператора також була тісно пов’язана з образом
держави. Монарх-самодержець сприймався не як звичайна людина, а як
головний атрибут Російської імперії (навіть як сама держава). Через це
можна стверджувати, що кримінальна відповідальність за наругу над
державними символами в даній державі існувала, однак вказане суспільно
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небезпечне діяння не виокремлювали в якості самостійного складу злочину
(принаймні в сучасному розумінні цього складу злочину).
Суспільно небезпечні діяння у вигляді посягання на атрибути держави
були включені до розділу третього Зводу 1832 р. Частина друга глави другої
«Про покарання за злочини проти священної Особи Государя Імператора та
Членів Імператорського Будинку» мала назву «Про покарання за наругу над
Государем Імператором та Членами Імператорського Будинку злими та
шкідливими словами» та складалася з трьох статей (220-222).
Згідно ст. 220 Зводу 1832 р., винні у промові зухвалих слів проти
імператорської величності, або у виданні письмових чи друкованих творів,
що містять у собі образливі слова по відношенню до особистих якостей
государя або відносно управління державою, підлягають тій же страті та
покаранню, що у ст. 217 цього закону передбачена за умисний злочин [132,
c. 79].
В даному випадку подібна образа в певній мірі розцінювалась як
посягання на головний атрибут держави – імператора-самодержця. Санкція
ст. 220 відсилає до ст. 217 цього документа, яка закріплювала наступне:
«За злочини у всіх означених видах проти Найвищої Особи Государя
Імператора, передбачається смертна кара в тих випадках, коли злочини ці, по
особливій їх важливості, передаються Верховному Кримінальному Суду (а);
коли ж вони судяться у звичайних Судових місцях, тоді передбачаються
покарання, що замінюють смертну кару, а саме, позбавлення усіх прав стану,
покарання батогом та заслання на каторжну роботу (б)» [132, c. 78].
Отже, за злочин, передбачений ст. 220 Зводу 1832 р. були передбачені
покарання від позбавлення прав стану, ударів батогом та заслання на
каторжну роботу до найвищої міри – смертної кари (залежно від наявності
обтяжуючих обставин).
Без сумніву, закріплені покарання є занадто жорстокими та навіть
неадекватними з точки зору відповідності їх ступеню суспільної небезпеки
даного злочину. Більше того, вони передбачали знущання над особою, а
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подібна мета покарання є неприпустимою в сучасному цивілізованому світі.
Втім, пояснити таке рішення законодавця напрочуд легко – правляча еліта
боялася втрати своєї влади та становища у суспільстві, тому будь-якими
засобами подавляла загрозу.
Згідно ст. 221 Зводу 1832 р., такій же страті та покаранню підлягають
особи, що промовили зухвалі слова та особи, що склали образливі листи
проти дружини його імператорської величності та членів імператорського
прізвища [132, c. 79].
Роль імператора була настільки значною, що образа його родичів
сприймалася як образа самого правителя, тому за вказане діяння було
передбачено те саме покарання.
Стаття 222 Зводу 1832 р. передбачала, що співучасники цих злочинів
підлягають покаранню, визначеному головним винуватцям [132, c. 79].
Справедливість вказаної міри, як мінімум, є дискусійною, однак вона
дозволяла в певній мірі стримувати маргінальне середовище від посягання на
образ імператора.
Варто зазначити, що відповідно до ст. 82 Зводу 1832 р. від тілесних
покарань звільнялися особи, що належать до наступних категорій:
1) дворянство;
2) духовенство;
3) почесні громадяни;
4) купецтва перших двох гільдій [132, с. 29].
Зі змісту даної норми можна зробити висновок, що кримінальне
законодавство вказаної країни містило список привілейованих осіб, які
завдяки власному статусу могли бути звільнені від суворих покарань.
Наприклад, завдяки цій нормі вказана категорія осіб звільнялася від ударів
батогом за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 220-222.
Без сумніву, тілесні покарання не мають мати місце в демократичному
суспільстві, однак подібний поділ людей на соціальні групи, приналежність
до яких надає ряд переваг виглядає неприпустимим.
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Як зауважує Р. Радуто, відразу після видання Зводу законів
розпочалась підготовка нового кримінального уложення. За задумом його
укладачів, в нього повинно було бути включено все кримінальне
законодавство, яке необхідно було поєднати в єдину систему. Під час
розробки проекту кримінального уложення використовувався т. XV Зводу
законів, що включав у себе кримінальне законодавство тогочасної Російської
імперії. Члени комісії ознайомлювались із законодавством, що діяло раніше,
а також із судовою та адміністративною практикою. Крім того, враховувався
зарубіжний досвід: були вивчені 15 діючих у той час кодексів (шведський,
прусський,

австрійський,

французький,

баварський,

неаполітанський,

грецький, римський, саксонський та ін.), кримінальні закони Англії, а також
проекти нових КК, що розроблялись у той час [127, с. 64].
Очікуване «Уложення про покарання кримінальні та виправні» (далі –
Уложення 1845 р.) було видано у 1845 р. та містило у своєму змісті
дванадцять розділів, поділених на глави та статті (всього в Уложенні 1845 р.
містилося 2224 статті).
Роль імператора в державі залишалася ключовою, а його образ
продовжував

ототожнювався

з

державою.

На

підтвердження

цього

розглянемо окремі норми глави першої «Про злочини проти священної особи
государя імператора та членів імператорського будинку» розділу третього
«Про злочини державні». Відповідно до ч. 1 ст. 267 Уложення 1845 р.,
«Особи, викриті у складанні та розповсюдженні писемних або друкованих
творів або зображень, з метою викликати неповагу до Верховної Влади, або
ж до особистих якостей Государя, або до управління Його державою,
засуджуються, як образники Величності:
до позбавлення всіх прав стану та до заслання на каторжні роботи у
фортецях на час від десяти до дванадцяти років, а якщо вони відповідно до
закону не звільнені від покарань тілесних, і до покарання батогами через
катів у мірі, визначеній статтею 21 цього Уложення для четвертого ступеня
покарань цього роду, з накладенням клейма» [157, с. 99].

40

Даний злочин схожий на суспільно небезпечне діяння, передбачене у
ст. 222 Зводу 1832 р. Основна відмінність між ними полягає у способі
вчинення – в ч. 1 ст. 267 образа імператора вчинюється шляхом
розповсюдження писемних або друкованих творів або зображень. Різняться
дані злочини і спеціальною метою (у ст. 267 – викликати неповагу), однак, по
суті, дана мета, як правило, присутня і у ст. 222.
Санкція ч. 1 ст. 267 Уложення 1845 р. являє собою цілий комплекс
жорстких (навіть жорстоких покарань). Питання звільнення особи від
тілесних покарань було розглянуто в рамках аналізу норм Зводу 1832 р. Що
стосується позбавлення всіх прав стану, то відповідно до ст. 24 Уложення
1845 р., позбавлення всіх прав стану супроводжується:
1) для дворян – втратою дворянства та всіх переваг, поєднаних з ним;
2) для духовних – позбавленням духовного сану та звання з втратою
всіх відповідних переваг;
3) для почесних громадян та для купців перших двох гільдій – втратою
доброго ім’я та всіх переваг міським мешканцям взагалі та почесним
громадянам та купцям перших двох гільдій особливо присвоєних;
4) для людей інших станів – втратою доброго ім’я та прав, кожному з
цих станів особливо присвоєних [157, с. 7].
Враховуючи той факт, що до 1861 р. в Російській імперії існувало
кріпосне право, а суспільство поділялося на певні соціальні стани, втрата
прав стану майже прирівнювала особу до залежної категорії підданих цієї
країни (принаймні з точки зору обсягу юридичних прав). Саме тому дане
покарання вважалося досить суворим, а враховуючи супутні види покарань
(їх тривалість та жорстокість, умови відбування), санкція ч. 1 ст. 267
фактично пожиттєво перетворювало суб’єкта злочину на раба.
Ч. 2 ст. 267 Уложення 1845 р. передбачала наступне: «Особи, які брали
участь у складанні або зловмисному розповсюдженні таких творів або
зображень, піддаються:
тому ж покаранню» [157, с. 99].
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Таким чином, практика однакової відповідальності всіх співучасників
була повністю перенесена зі Зводу 1832 р. Справедливість такої тотожності
санкцій, безперечно, викликає сумніви, адже роль кожного окремого суб’єкта
могла суттєво різнитись.
Ч. 3 ст. 267 закріплювала: «Винні у складанні творів або зображень
цього роду, але не викриті у зловмисному розповсюдженні їх, засуджуються
за це, як за злочинний умисел:
до ув’язнення у фортеці на строк від двох до чотирьох років, з
позбавленням деяких, відповідно до ст. 53 цього Уложення, особливих прав
та переваг» [157, с. 100].
З огляду на зміст вказаної норми можна зробити висновок про те, що
дії суб’єкта злочину кваліфікувались за ч. 3 ст. 267 в разі відсутності наслідку
у вигляді поширення означених продуктів серед інших осіб (саме наслідку,
адже мета в даному випадку не відігравала жодної ролі). Дана норма була
досить схожою за своїм змістом з наступною – ч. 4 ст. 267 Уложення 1845 р.,
в якій було задекларовано:
«Особи, що мали у себе такі твори або зображення та не були викриті у
їх зловмисному розповсюдженні, якщо ними не буде доведено, що вони
мають у себе ці твори або зображення відповідно до особливого
розпорядження або дозволу відповідного вищого керівництва, караються за
це:
арештом на строк від семи днів до трьох місяців та потом можуть бути
під нагляд поліції на час від одного до трьох років, дивлячись на обставини,
що більше чи менше збільшують або зменшують їх провину» [157, с. 100].
Відмінність ч. 3 від ч. 4 ст. 267 полягає в суб’єкті злочину – в першому
випадку це особа, яка створила зображення або твори, що ображали особу
імператора, який ототожнювався з державою, а у другому – особа, яка
зберігала дані твори у себе.
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Враховуючи наведені відмінності суб’єктів злочину вважаємо, що
передбачення у ч. 3 менш жорсткого покарання було цілком справедливим
рішенням.
Згідно ст. 268 Уложення 1845 р.: «Хто наважився промовити, хоча і
заочно, зухвалі образливі слова проти Государя Імператора, або з умислом
буде пошкоджувати, викривляти або знищувати портрети, статуї, бюсти або
інші зображення Його, виставлені у публічному місці, той за ці образи
Величності засуджується до: позбавлення всіх прав стану і до заслання на
каторжні роботи на заводи на строк від шести до восьми років, а якщо він
відповідно до закону не буде звільнений від покарань тілесних – і до
покарання батогами через катів у мірі, визначеній статтею 21 цього
Уложення для шостого ступеня покарань даного роду, з накладенням клейма.
Якщо винний дозволить собі ці зухвалі слова або вчинки у стані
сп’яніння не маючи на те умисел, то він засуджується до: ув’язнення у
гамівному будинку на строк від шести місяців до одного року [157, с. 100].
Названий злочин також можна розглядати як посягання на державний
символ, яким виступав імператор. Склад злочину, передбачений ч. 1 даної
норми за ступенем суспільної небезпеки був досить схожим на суспільно
небезпечне діяння, закріплене у ч. 1 ст. 267, тому законодавець цілком
логічно передбачив схожі покарання, які, знову ж таки, були занадто
жорстокими та такими, що не мають місця в нормативно-правових актах
цивілізованих держав.
Викликає подив зміст ч. 2 ст. 268, адже демонструє той факт, що стан
сп’яніння визнавався в Російській імперії в якості пом’якшуючої обставини.
Такий крок законодавця виглядає нелогічним, адже особа сама, за власною
волею, заводила себе в такий стан, який, до того ж, тільки збільшував
ступень суспільної небезпечності особи, адже вона не могла в повній мірі
керувати своїми діями. Через це, думається, більш доцільним було, навпаки,
визнати цю обставину обтяжуючою та передбачити в ч. 2 більш жорстке
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покарання, ніж в ч. 1 (при цьому наголошуємо на необхідності вилучення з
санкцій даних статей тілесні покарання).
Відповідно до ст. 269 Уложення 1845 р., особа, яка була свідком
означених у ст. 268 зухвалих вчинків або слів та не перешкоджала їм, а рівно
і якщо не довела про них найближчому місцевому начальству, засуджується:
до арешту на строк від трьох тижнів до трьох місяців, залежно від
обставин, що більш чи менш збільшують або зменшуються їх вину [157,
с. 100-101].
З вищевикладеного випливає, що в кожного підданого Російської
імперії існував спеціальний обов’язок – перешкоджати іншим особам
вчинювати суспільно небезпечні діяння, передбачені у ст. 268 Уложення
1845 р. та доповідати про них. За порушення цього обов’язку особа могла
бути притягнута до кримінальної відповідальності у вигляді арешту на
певний строк.
Зміст ст. 269 демонструє нам факт того, що правляча еліта банально
панічно боялася втратити владу в країні та була спрямована на подолання
можливих заколотів.
З огляду на той факт, що свідків вказаних злочинів могла бути велика
кількість, а процес доведення вини особи у даному злочині був формальним
(враховуючи особливості суспільно-політичного ладу та рівень науковотехнічного прогресу) припускаємо, що вказана норма породжувала випадки
вибіркового притягнення до кримінальної відповідальності, як правило,
неугодних осіб.
Ч. 1 ст. 270 Уложення 1845 р. передбачала:
«Винні у складанні та розповсюдженні письмових або друкованих
творів або зображень, що є образливими для Наслідника Престолу, або
Дружини Государя Імператора, або ж інших Членів Імператорського Дома, а
рівно і у промові, хоча і заочних, зухвалих та образливих проти Їх особи,
прав або честі слів, або ж в умисній публічній образі Їх зображень,
піддаються:
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перші – покаранням, вище цього у ст. 267,
а другі – покаранням, у ст. 268 визначеним [157, с. 101].
Дана норма базувалася на ст. 221 Зводу 1832 р. Основна відмінність
полягала у санкції, яка відтепер не передбачала смертну кару, що,
безперечно, було правильним кроком.
В ч. 2 ст. 270 було вказано:
«Особи, що були свідками таких зухвалих вчинків або слів, які не
перешкоджали їм та не донесли про них найближчому місцевому начальству,
караються:
арештом на строк від трьох тижнів до трьох місяців, залежно від
обставин, що більше чи менше збільшують або знижують вину» [157, с. 101].
Слід відмітити схожість ч. 2 цієї норми зі ст. 269. Через це більш
доцільним було б передбачити її саме в змісті останньої статті.
Таким чином, як і у Великому князівстві Литовському, в Російській
імперії особа монарха фактично ототожнювалася з образом держави, а відтак
його можна навіть розглядати в якості своєрідного державного символу,
посягання на який розглядалося як злочин, спрямований проти держави.
Більше того, в Російській імперії ця роль імператора навіть посилилася, що
призвело до передбачення спочатку у Зводі 1832 р., а потім і в
Уложенні 1845 р. кримінальної відповідальності за цілий ряд злочинів не
тільки проти образа монарха, але і членів його родини. Покарання за
вчинення

даної

групи

злочинів

були

занадто

жорстокими,

навіть

варварськими (смертна кара, тілесні покарання та каторжна робота на
тривалий термін).
Як відомо, у XIX ст. українські землі входили не тільки до складу
Російської імперії, нормативно-правові акти якої ми розглянули вище, але і
до складу Австро-Угорщини. Тому, для повноти нашого дослідження
доцільно розглянути також норми «Угорського кримінального уложення про
злочини і проступки» 1879 р. (далі – Угорське уложення), що передбачали
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кримінальну відповідальність за посягання на атрибути держави та діяли на
окремих територіях сучасної України.
Перш ніж безпосередньо розглянути положення вищеназваного закону
слід зазначити, що як і Російська імперія, Австро-Угорщина за формою
державного правління була монархією (хоча і дуалістичною), в якій голова
держави фактично ототожнювався з самою державою.
Розділ ІІ даного законодавчого акта мав назву «Насильницькі дії проти
короля та членів королівського будинку. Образа короля» та складався з трьох
параграфів (139-141).
Відповідно до параграфа 139, той, хто вчинить насильницькі дії проти
короля, той вчиняє, – якщо діяння не містить складу злочину у вигляді
державної зради, – злочин у вигляді образи короля дією та карається
цухтхаузом від десяти до п’ятнадцяти років, позбавленням прав службових
та тимчасовим позбавленням прав політичних [168, с. 426].
Дана норма встановлювала кримінальну відповідальність за посягання
на життя та здоров’я монарха. Покарання у вигляді цухтхауза вважалося
другим за суворістю після смертної кари та полягало у ув’язненні в
спеціалізованій тюрмі.
Більш цікавим з точки зору предмета нашого дослідження виглядає
наступний параграф під номером «140», який передбачав наступне:
«Хто образить короля, той вчиняє проступок та карається тюрмою до
двох років та позбавленням прав службових
Однак, якщо хто завдасть образи шляхом розповсюдження або
публічного виставлення творів, друкованих видань або образних зображень,
той вчиняє проступок та карається державною тюрмою до трьох років та
позбавленням прав службових» [168, с. 426].
Перша частина цієї норми майже ідентична диспозиції ч. 1 ст. 268
Уложення 1845 р. Що ж стосується санкцій, то в параграфі 140 Угорського
уложення покарання виглядають більш гуманними та справедливими, адже,
по-перше, не передбачають тілесні знущання, по-друге, умови їх відбуття
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набагато комфортніші (не передбачають каторжної праці) та, по-третє, їх
тривалість набагато менша (нагадаємо, ч. 1 ст. 268 Уложення 1845 р.
передбачала покарання у вигляді каторжних робіт на строк від шести до
восьми років).
Також зауважимо, що на відміну від ст. 268 Уложення 1845 р., в
кримінальному

законі

цієї

країни

стан

сп’яніння

не

визнавався

пом’якшуючою обставиною, що, на нашу думку, було цілком доречним
рішенням.
Частина друга параграфу 140 передбачала обтяжуючі обставини, а її
зміст нагадував диспозицію ч. 1 ст. 267 Уложення 1845 р., однак, як і в
попередньому випадку, заслуговує на увагу кричуща різниця в жорстокості
санкцій цих норм: ув’язнення у державній в’язниці на строк до трьох років з
позбавленням службових прав – в угорському нормативно-правовому акті, та
позбавлення всіх прав стану, заслання на каторжні роботи до фортеці на
строк від десяти до дванадцяти років та тілесні покарання з накладенням
клейма – у російському.
Безперечно, вказані злочини були суспільно небезпечними (особливо
враховуючи той факт, що своїми діями суб’єкт злочину в певному сенсі
принижував не тільки монарха, але і специфічний атрибут держави в його
особі), однак якщо передбачені за них покарання в Угорському уложенні
дозволяли перевиховати суб’єкта злочину або ж банально ізолювати від
суспільства, то аналогічні норми в Російській імперії були спрямовані на
помсту суб’єкту злочину шляхом перетворення його на раба та подальшим
фізичним знищенням.
У параграфі 141 було задекларовано наступне:
«Хто вчинить насильство проти королівського будинку, той вчиняє, –
якщо діяння його не складає іншого більш тяжкого злочину, – злочин образи
дією члена королівського будинку та карається цухтхаузом до п’яти років,
позбавленням прав службових та тимчасовим позбавленням прав політичних.
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Хто образить члена королівського будинку, той вчиняє проступок та
карається тюрмою до одного року. Якщо ж образа була вчинена шляхом
розповсюдження або публічного виставлення творів, друкованих видань або
образних зображень, то призначається державна тюрма до двох років» [168,
с. 426].
Як зазначалося вище, схожа норма містилася і в Уложенні 1845 р.
(ст. 270). Однак на відміну від російського нормативно-правового акта, в
угорському документі образа членів імператорського будинку каралася менш
жорстко, ніж образа самого короля. Можливо, це можна пояснити тим
фактом, що в Австро-Угорщині інші особи (навіть найбільш наближені до
монарха) не розглядалися в суспільстві як певний специфічний атрибут
держави, а скоріше сприймалися як фізичні особи, хоча і такі, що належали
до панівної еліти.
З наведеного випливає, що в Австро-Угорщині, як і в Російській
імперії, особа короля уособлювалася з самою державою, тому його образа
сприймалася як образа національного символу.
Норми, що встановлювали кримінальну відповідальність за образу
короля в цілому були схожими на ті, що були передбачені в російському
Уложенні 1845 р., однак мали певні суттєві відмінності. Найважливішою
відмінністю вбачається передбачення в Угорському уложенні більш
гуманних та справедливих санкцій за вчинення цієї групи злочинів, адже
даний закон не передбачав тілесних покарань, накладення клейма, каторжних
робіт тощо.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що Угорське уложення
було більш революційним та ліберальним, ніж Уложення 1845 р., яке
виглядає відсталим та не відповідає «духу часу, в якому існувало».
Після видання Уложення 1845 р. в Російській імперії було проведено
ряд важливих реформ (відміна кріпосного права, фінансова, судова, земська
реформи, реформа вищої освіти тощо), через які в суспільстві виник запит на
проведення змін і в кримінальному законодавстві. Як наслідок, на початку
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ХХ ст. в даній державі було видано новий законодавчий документ в галузі
кримінального права – Кримінальне уложення 1903 р. (далі – Уложення
1903 р.).
Слушними є зауваження Б.В. Романовської та С.Л. Рогова про те, що
Кримінальне уложення 1903 р. являє собою останній фундаментальний
законодавчий акт дореволюційної Росії в галузі кримінальної політики. В
змісті Уложення знайшли своє відображення особливості останніх десятиріч
існування Російської імперії [128, c. 183].
Варто зазначити, що не всі норми Уложення 1903 р. набрали законної
сили. Втім, глави, що встановлювали кримінальну відповідальність за
державні злочини (до яких належали і суспільно небезпечні діяння у вигляді
образи особи монарха) не відносяться до цього переліку.
Проаналізувавши зміст Уложення 1903 р. погоджуємось із думкою про
те, що в даному нормативно-правовому акті також існувала юридична
відповідальність за наругу над державними символами, хоча її і не
виокремлювали в якості самостійного складу злочину [174, с. 15].
Глава третя Уложення 1903 р. мала назву «Про бунт проти Верховної
Влади та про злочинні діяння проти Священної Особи та Імператора і Членів
Імператорського Будинку» та складалася з дев’яти статей (ст.ст. 99-107).
Відповідно до ч. 1 ст. 103 даного нормативно-правового акта, винний у
образі правлячого імператора, імператриці або наслідника престолу, або в
погрозі їх особі, або у нарузі над їх зображеннями, вчинених безпосередньо
або хоча і заочно, але з метою викликати неповагу до їх особи, або в
розповсюдженні або публічному викладенні з тією ж метою твору або
зображення, для їх честі принизливих, карається:
каторгою на строк не більше восьми років [53, с. 72].
Дана норма базувалася на ч. 1 ст. 268 та ч. 1 ст. 270 Уложення 1845 р.
Головна зміна нової редакції статті полягає у тому, що відтепер для суб’єктів
даних злочинів було передбачене єдине покарання у вигляді каторги, а не
комплекс з каторжних робіт, тілесних покарань, позбавлення всіх прав стану
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та накладення клейма. Без сумніву, вказані зміни стали певних сигналом
щодо лібералізації суспільства, однак, все ж таки, вважаємо покарання у
вигляді каторги залишалося занадто суворим та антигуманним.
Ч. 2 передбачала ув’язнення у фортеці в разі, якщо заочна образа,
погроза або наруга хоча і були вчинені при свідках або публічно, або у
розповсюджених чи публічно виставлених друкованих творах, листах чи
зображеннях, але без мети викликати неповагу до особи правлячого
імператора, імператриці або наслідника престолу [53, с. 72-73].
Таким чином, злочини передбачені ч. 1 та ч. 2 вказаної норми
відрізнялися за суб’єктивною стороною. Діяння кваліфікувалося залежно від
наявності спеціальної мети у вигляді бажання викликати неповагу до особи
правлячого імператора, імператриці або наслідника престолу.
Враховуючи складність встановлення вказаного елемента суб’єктивної
сторони складу злочину на початку ХХ ст. вважаємо, що доцільність такого
регулювання даного питання є дискусійною.
Відповідно до ст. 19 Уложення 1903 р., ув’язнення у фортеці
призначається на строк від двох тижнів до шести років [53, с. 15].
Такий широкий діапазон строку тривалості покарання, по суті, сприяв
поширенню несправедливості у судових вироках та породжував корупцію в
судовій гілці влади.
Згідно ч. 3 ст. 103 Уложення 1903 р., якщо заочні образа, погроза чи
наруга вчинені по дурості, невігластву або у стані сп’яніння, то винний
карається:
арештом [53, с. 73].
Як і в згаданій ст. 268 Уложення 1845 р., в Уложенні 1903 р. стан
сп’яніння

вважався

пом’якшуючою

обставиною.

Крім

того,

такими

вважалися невігластво суб’єкта злочину або ж «дурість».
Отже, за логікою законодавця існувало три рівні образи монарха або
членів його родини:
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1) найвища образа – з метою викликати неповагу до цієї категорії осіб з
боку суспільства;
2) образа – діяння, що вчинялося без мети викликати неповагу;
3) образа з пом’якшуючими обставинами: дурість, невігластво або стан
сп’яніння суб’єкта злочину.
На нашу думку, найбільшу критику викликає саме остання образа. Про
дискусійність рішення щодо визнання стану сп’яніння в якості пом’якшуючої
обставини в нормативно-правових ХIX ст. вже було сказано вище. Що ж
стосується інших обставин – «дурості» або «невігластва», слід зазначити, що
вони є не менш суперечливими.
Думається, під вказаною «дурістю» та «невіглаством» розумілася
неосвіченість суб’єкта злочину та приналежність його до найнижчих верств
населення. В будь-якому разі рішення суду щодо встановлення наявності
вказаних атрибутів у діяннях особи, яка вчинила злочин, було суб’єктивним,
а тому викликає ряд критичних зауважень. Навіть якщо розглядати під
терміном «дурість» наявність у суб’єкта злочину певних психічних
захворювань, то, більш доцільним в такому випадку було б звільнити його
від кримінальної відповідальності або ж, як максимум – застосувати
примусові заходи медичного характеру.
Слід додати, що покарання у вигляді арешту призначалося на строк від
одного дня до шести місяців [53, с. 16].
Порівняно з попередньою санкцією ч. 2 ст. 103, діапазон строку
тривалості даного виду покарання виглядає прийнятним.
Ст. 104 Уложення 1903 р. передбачала наступне:
«Винний:
1) у складанні твору або зображення, що містять у собі образу або
погрозу Особі Правлячого Імператора, Імператриці чи Наслідника Престолу,
з метою розповсюдження або публічного виставлення таких творів або
зображення, якщо розповсюдження або публічне виставлення їх не настало;
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2) у розмноженні, зберіганні або перевезені з-за кордону вказаних у
першому пункті цієї статті твору або зображення завідомо про їх зміст, з тією
ж самою метою, що вказана в тому ж самому пункті, якщо розповсюдження
або публічне виставлення таких твору або зображення не настало,
карається:
ув’язненням у фортеці на строк не більше трьох років» [53, с. 73].
У цій нормі законодавець криміналізував замах та готування до
злочину, передбаченого ст. 103 Уложення 1903 р. Так як нижча межа
покарання не зазначалася, то особу могли засудити за загальним правилом –
від двох тижнів ув’язнення у фортеці. Таким чином, строк покарання міг
коливатися від двох тижнів до трьох років, тому можна стверджувати, що
його діапазон був занадто широким.
Відповідно до ст. 106 Уложення 1903 р., винний у вчиненні злочинного
діяння, передбаченого ст. 103 даного законодавчого акта, спрямованого
проти члена імператорського будинку, карається:
а) у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 103 – засланням на поселення;
б) у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 103 – ув’язненням у фортеці на
строк не більше трьох років;
в) у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 103 – арештом на строк не більше
трьох місяців [53, с. 73-74].
До категорії осіб «члени імператорського будинку» не входили
імператор, імператриця та наслідник престолу, образа яких підпадала під
ознаки злочину, передбаченого ст. 103 Уложення 1903 р. Злочин,
спрямований проти останніх, на відміну від норм Уложення 1845 р., відтепер
вважався більш суспільно небезпечним, ніж образа так званих «членів
імператорського будинку», тому в даному питанні новий нормативноправовий акт був більш схожим на Угорське уложення.
Наведене дає підстави припустити, що в Російській імперії, як і в
Австро-Угорщині, на початку ХХ ст. члени імператорського будинку почали
сприйматися не як певні специфічні символи держави (на відміну від
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імператора, імператриці та наслідника, які все ще зберігали цей статус), а як
фізичні особи, що належали до особливого привілейованого стану.
Ст. 107 Уложення 1903 р. передбачала наступне:
«Винний у образі пам’яті померлих Правлячих Діда, Батька чи Матері,
Попередника

Правлячого

Імператора,

вчиненій

публічно,

або

у

розповсюджених чи публічно виставлених друкованому творі, листі або
зображенні, карається:
ув’язненням у фортеці на строк не більше трьох років.
Якщо ж така образа вчинена по дурості, невігластву або у стані
сп’яніння, то винний карається:
арештом на строк не більше трьох місяців» [53, с. 74].
Визначена категорія монархів також прирівнювалася до своєрідних
символів, тому образа їх пам’яті розцінювалася як посягання на державні
атрибути.
Погоджуємося з думкою М. Ядловського про те, що суспільно
небезпечні діяння, пов’язані з наругою над державними символами могли
також підпадати під ознаки злочину, передбаченого ст. 128 Уложення 1903
р. [174, с. 15]. Дана норма входила до складу глави п’ятої «Про смуту» та
закріплювала наступне:
«Винний в зухвалій неповазі до Верховної Влади або в критиці
встановлених

Законами

Основними

образу

правління

або

порядку

наслідування Престолу промовленим або зачитаною, публічно, промовою
або твору, чи розповсюдженням або публічним виставленням твору або
зображення карається:
засланням на поселення.
З санкції ст. 128 випливає, що цей злочин вважався більш суспільно
небезпечним, ніж той, що міститься в ч. 1 ст. 103 Уложення 1903 р., адже
покарання у вигляді заслання на поселення вважалося більш м’яким
порівняно з каторжними роботами. В цілому ж в ряді випадків суди могли
кваліфікувати суспільно небезпечні діяння у вигляді наруги над державними
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символами як за цією нормою, так і за однією з розглянутих вище статей
залежно від додатково встановлених обставин.
Цікавим є факт того, що заслання на поселення призначалося
безстроково. Перегляд рішення щодо доцільності такого заслання проводився
раз у три роки [53, с. 15]. Так як в країні не існувало чітких критеріїв
визначення доцільності закінчення дії цього покарання після спливу
чергових трьох років заслання, подібна процедура виглядає несправедливою
та, в ряді випадків, формальною.
Таким чином, на відміну від Уложення 1845 р., в новій редакції закону
відбулись важливі зміни: за образу монарха більше не призначалися тілесні
покарання, а родичі імператора (крім наслідника трону та імператриці) все
більше сприйматися не як частина держави, а як владна еліта. В цілому ж,
Уложення

1903

в

частині

питання

встановлення

кримінальної

відповідальності за посягання на державні символи можна сприймати як
певну суміш Угорського уложення та Уложення 1845 р. Воно було більш
жорстке в частині покарань, ніж перше, та набагато ліберальніше, ніж друге.
В ряді випадків наруга над державними символами на початку ХХ ст. в
Російській імперії могла також кваліфікуватись за ст. 128 Уложення 1903 р.
як зухвала неповага до верховної влади
З розпадом у 1917 р. Російської імперії імідж образа імператора зазнав
суттєвих змін. Відтепер монарх сприймався не як уособлення держави, а як
приватна особа, яка захопила владу всупереч волі народу. З приходом до
влади більшовиків та утворенням наприкінці 1922 р. СРСР дана ідея лише
посилилась. Нова політична еліта прагнула якнайдовше закріпитись, тому
перед нею постало важливе завдання – замінити «усе царське» на нове –
«радянське». Цей принцип стосувався абсолютно всіх сфер життя, в тому
числі і юридичної.
Зважаючи на названі вище обставини, у 1922 р. в УСРР (Українська
Соціалістична Радянська Республіка (на початку 1937 р. було перейменовано
в Українську Радянську Соціалістичну Республіку) – союзна республіка, до
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складу якої входила більша частина української території) було видано
Кримінальний кодекс УСРР 1924 р. (далі – КК 1924 р.) – нормативно
правовий акт, що складався з двох частин (Загальна та Особлива), поділених
на глави та статті.
Глава І Особливої частини КК 1922 р. мала назву «Державні злочини»
та складалася з двох частин: «Про контрреволюційні злочини» та «Про
злочини

проти

порядку

управління».

Контрреволюційні

злочини

розглядалися як дії «спрямовані на повалення, підрив або послаблення влади
Робітничо-Селянських Рад та існуючого на основі Радянської Конституції
Робітничо-Селянського Уряду, а також дії, спрямовані на допомогу тій
частині міжнародної буржуазії, яка не визнає рівноправності комуністичної
системи власності, що приходить на зміну капіталізму, та прагне її повалити
шляхом інтервенції або блокади, шпіонажу, фінансування преси і т. ін. [156,
c. 22]. Більше того, відповідно до ч. 2 цієї норми, контрреволюційним
визнається також і таке діяння, що хоча і не спрямовано безпосередньо на
досягнення вказаних цілей, тим не менш завідомо для особи, що вчинила
злочин містить у собі замах на основні політичні або господарські
завоювання пролетарської революції [156, c. 22].
Теоретично, діяння, пов’язані з посяганням на атрибути держави могли
розглядатися в якості контрреволюційних, адже так чи інакше завдавали
шкоди авторитету нової влади та, в певній мірі, були спрямовані на так звані
«основні політичні або господарські завоювання пролетарської революції».
Втім, окрім контрреволюційних існували також і злочини проти порядку
управління.
Згідно ст. 74 КК 1922 р., злочином проти порядку управління
визнавалося будь-яке діяння, спрямоване на порушення правильного
функціонування підлеглих органів управління або народного господарства,
пов’язане з опором або непокорою до законів радянської влади, з
перешкоджанням діяльності її органів та іншими діями, що викликають
послаблення сили та авторитету влади.
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Таким чином, діяння пов’язані з наругою над державними символами
також містило певні ознаки окреслених злочинів, тому перед законодавцем
постало питання щодо їх місця в Особливій частині КК 1922 р. Врешті-решт
було вирішено включити цей злочин до когорти злочинів проти порядку
управління (ст.ст. 74-1042).
Ст. 87 КК 1922 р. передбачала наступне:
«Образливий прояв неповаги до УСРР, що виразився у нарузі над
державним гербом, прапором, пам’ятником революції карається –
позбавленням волі на строк не нижче шести місяців» [156, c. 33].
Отже, КК 1922 р. став першим вітчизняним нормативно-правовим
актом, що прямо встановлював кримінальну відповідальність за наругу над
державними символами в сучасному розумінні. Не дивлячись на таку
історичну важливість цієї норми, вона містила суттєвий недолік у вигляді
відсутності верхньої межі покарання.
Згідно ст. 34 КК 1922 р., покарання у вигляді позбавлення волі
призначалося на строк від одного місяця до десяти років та відбувалося у
місцях позбавлення волі (виправно-трудових будинках) та у трудових
сільськогосподарських та ремісничих колоніях, перехідних виправних
будинках, в залежності від тих мір виправного впливу, які були необхідні для
виправлення злочинця. У вироку суду повинно було обов’язково бути
вказано, на який строк засуджений приговорювався до позбавлення волі та
доцільність необхідності суворої ізоляції. Позбавлення волі обов’язково
поєднувалося з роботами, які по можливості повинні були відповідати
наявним спеціальним знанням або схильностям ув’язненого [156, c. 15].
З наведеного випливає, що через невизначеність в санкції ст. 87 КК
1922 р. верхньої межі покарання особу могли засудити за загальним
правилом до десяти років позбавлення волі. Отже, діапазон покарання за
даний злочин коливався від шести місяців до десяти років позбавлення волі.
Більше того, суд на власний розсуд вирішував питання умов відбування
такого покарання (з суворою ізоляцією або без). Як наслідок, за одне і те
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саме діяння один суб’єкт злочину міг бути засуджений до шести місяців
позбавлення волі без суворої ізоляції, а інший – до десяти років позбавлення
волі з суворою ізоляцією.
Вважаємо, така розбіжність в покараннях за одне і те саме діяння є
недопустимою. Для вирішення цієї проблеми доцільно було б передбачити в
санкції цієї норми адекватну верхню межу покарання, наприклад, до двох
років.
КК 1922 р. проіснував лише п’ять років. Вже у 1927 р. було видано
новий КК (далі – КК 1927 р.), який суттєво відрізнявся від попереднього в
питанні закріплення кримінальної відповідальності за посягання на атрибути
держави. Відтепер контрреволюційні злочини та злочини проти порядку
управління входили до складу різних глав, що мали однойменні назви.
Ст. 541 закріплювала:
«Контрреволюційною вважається всяка дія, спрямована на повалення,
підрив або послаблення влади робітничо-селянських Рад і обраних ними на
підставі Конституції Союзу РСР і Конституцій союзних республік робітничоселянських урядів Союзу РСР, союзних і автономних республік, або на
підрив чи послаблення зовнішньої безпеки Союзу РСР і основних
господарських,

політичних

та

національних

здобутків

пролетарської

революції.
В силу міжнародної солідарності інтересів усіх трудящих такі самі дії
визнаються контрреволюційними і тоді, коли вони спрямовані проти всякої
іншої держави трудящих, хоч би і такої, що не входить до Союзу РСР» [96,
c. 16].
Дане визначення було майже ідентичним тим, що містилося в КК
1922 р., однак відтепер фраза «а також дії, спрямовані на допомогу тій
частині міжнародної буржуазії, яка не визнає рівноправності комуністичної
системи власності, що приходить на зміну капіталізму, та прагне її повалити
шляхом інтервенції або блокади, шпіонажу, фінансування преси і т. ін.» була
замінена на «підрив та послаблення зовнішньої безпеки Союзу СРСР».
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Остання виглядає більш вдалою, адже узагальнювала у собі більш широкий
спектр

суспільно

небезпечних

діянь.

Крім

того,

відтепер

до

контрреволюційних відносилися діяння, спрямовані проти держав, що
входили до сфери впливу СРСР.
Під злочином проти порядку управління в новому КК розумілося
вчинене без контрреволюційної мети діяння, що порушувало правильну
діяльність органів управління або народного господарства, або діяння, що
послаблювало силу та авторитет влади та було поєднано з опором органам
влади, перешкоджанням їх діяльності або непокорою законам [155, c. 26].
Від

контрреволюційних

злочини

проти

порядку

управління

відрізнялися відсутністю в діянні суб’єкта злочину контрреволюційної мети.
Новелою КК 1927 р. став поділ злочинів проти порядку управління на дві
групи:
1. Особливо небезпечні для СРСР злочини проти порядку управління –
ті злочини проти порядку управління, які коливають основи державного
управління та господарської міцності СРСР та союзних республік (ст.ст. 56155628 [155, c. 26].
2. Інші злочини проти порядку управління (ст.ст. 57-96).
Проаналізувавши ці групи злочинів проти порядку управління нами
була виявлена відсутність серед їх переліку суспільно небезпечного діяння у
вигляді наруги над державними символами в якості самостійного складу
злочину, однак таке рішення законодавця не свідчить про декриміналізацію
вказаного

діяння.

Відтепер

наруга

над

державними

символами

кваліфікувалася в якості ознаки інших діянь.
Наприклад, вказане вище діяння могло бути кваліфіковане за ст. 5410
глави І «Контрреволюційні злочини», в якій було задекларовано наступне:
«Пропаганда або агітація, що містили у собі заклики до повалення ,
підриву або послаблення радянської влади або до вчинення окремих
контрреволюційних злочинів, а також і розповсюдження або виготовлення,
або зберігання літератури того ж змісту, тягнуть за собою –
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позбавлення волі з суворою ізоляцією на строк не нижче шести місяців.
Ті ж самі дії під час масових заворушень або з використанням
релігійних або національних упереджень мас, або у військовій обстановці,
або в місцевостях, в яких оголошено військовий стан, тягнуть за собою –
міри соціального захисту, зазначені у ст. 542» [155, c. 25].
Звертаємо увагу на відсутності в ч. 1 цієї норми верхньої межі
покарання, що в черговий раз демонструє панування суб’єктивістського
підходу в кримінальному судочинстві в УРСР у 20-х-30-х роках ХХ ст.
Стаття 542 передбачала наступні види соціального захисту: «вищу міру
соціального захисту – розстріл або оголошення ворогом трудящих, з
конфіскацією майна та з позбавленням громадянства союзної республіки та,
тим самим, громадянства Союзу РСР та вигнанням за межі Союзу РСР
назавжди з допущенням при пом’якшуючих обставинах зниження до
позбавлення волі на строк не менш, як три роки, з конфіскацією всього або
частини майна» [155, c. 22].
Без сумніву, викладені у ч. 2 ст. 5410 КК 1922 р. обставини цілком
справедливо були визнані обтяжуючими. Вчинення злочину у вигляді наруги
над державними символами в названих обстановках несе підвищену
небезпеку, тому такі діяння можуть каратися більш жорстко. Через це,
можливо, передбачення таких кваліфікуючих ознак у ст. 338 КК України
було б актуальним та виправданим рішенням, проте перш ніж робити
остаточні висновки з цього питання доречно проаналізувати об’єктивні та
суб’єктивні

ознаки

кримінального

правопорушення,

передбаченого

ч. 1 ст. 338 КК України та розглянути зарубіжний досвід встановлення
кримінальної відповідальності за наругу над державними символами. В той
же час, перелічені у санкції ч. 2 ст. 5410 КК 1922 р. покарання вважаємо
занадто суворими та недопустимими.
Також нагадаємо, що згідно ст. 541 КК 1927 р., до контрреволюційних
відносилися діяння, спрямовані проти держав, що входили до сфери впливу
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СРСР, тому особа, що посягала на атрибути цих країн також могла бути
притягнута до кримінальної відповідальності.
Діяння у вигляді посягання на державні символи також могло бути
кваліфіковано за ч. 1 або 2 ст. 70 розділу «Б» Інші злочини проти порядку
управління» глави ІІ «Злочини проти порядку управління» КК 1927 р., які
передбачали наступне:
«Хуліганство, тобто пустотливі, пов’язані із явною неповагою до
республіки або суспільства діяння, якщо вони ускладнювались буйством або
безчинством, або вчинені повторно, або завзято не припинялись, не
дивлячись на попередження органів, що здійснюють охорону громадського
порядку, позбавлення волі на строк до двох років.
Ті ж самі діяння, якщо вони відмічалися винятковим цинізмом або
нахабством, або вчинені групою осіб, або по відношенню до малолітніх чи
жінок, позбавлення волі з суворою ізоляцією на строк до трьох років» [155,
c. 35].
Отже, наруга над державними символами могла бути кваліфікована, як
дії, пов’язані із явною неповагою до республіки. На нашу думку, недоліком
цієї статті була відсутність альтернативних покарань (наприклад, штраф,
громадські чи виправні роботи тощо).
На сьогоднішній день діяння у вигляді наруги над державними
символами України також містить ряд схожих рис із хуліганством, проте між
ними також існують суттєві відмінності, що дозволяють розмежувати ці
злочини один від одного. Дане питання більш детально буде розглянуто в
подальших підрозділах нашої роботи.
У 1960 р. було видано новий КК УРСР, який залишався чинним навіть
після розпаду СРСР до 1 вересня 2001 року. Спочатку в цьому нормативноправовому акті, як і в КК 1927 р. наругу над державними символами не було
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виокремлено в якості самостійного складу злочину. Вказане діяння лише
виступало ознаками інших складів злочинів.
Втім, у 1966 р. КК 1960 р. було доповнено ст. 1872, що мала назву
«Глум над державною символікою» та закріплювала наступне:
«Публічний глум над Державним гербом, Державним прапором або
Державним гімном України –
карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними
роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти офіційно встановлених
мінімальних розмірів заробітної плати.
Публічний глум над офіційно встановленим або піднятим гербом чи
прапором іноземної держави – карається позбавленням волі на строк до двох
років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати» [96].
З наведеного випливає, що законодавець все ж таки врахував помилки
недоліки КК 1927 р. та першої редакції КК 1960 р. та, все ж таки, виокремив
наругу над державними символами в якості самостійного складу злочину.
Цікавим є той факт, що на відміну від ст. 87 КК 1927 р., в новому
законі була передбачена кримінальна відповідальність виключно за публічну
образу державних символів.
Вважаємо, таке рішення було цілком обґрунтованим, адже непублічні
дії не принижують авторитет держави в очах суспільства, а отже, по суті,
вони не несуть суспільної небезпеки.
Позитивними також вбачаються зміни у санкції цієї норми, адже, поперше, відтепер законодавець чітко визначав верхню межу покарання, а, подруге, впровадив нові альтернативні покарання: виправні роботи та штраф,
завдяки чому суд міг призначити найбільш доцільне (з огляду на наявність
обтяжуючих або пом’якшуючих обставин).
Крім того, на відміну від КК 1927 р., у новому нормативно-правовому
акті була також передбачена кримінальна відповідальність за посягання на
державні символи інших країн. Без сумніву, таке рішення є виправданим,
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проте, враховуючи той факт, що вказане питання виходить за межі предмета
нашого дослідження, його подальший аналіз є недоречним.
Чинний КК України було прийнято у 2001 р. Розділ XV Особливої
частини має назву: «Злочини проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти
журналістів» (з 01.01.2020 року назву буде змінено на «Кримінальні
правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого

самоврядування,

об’єднань

громадян

та

кримінальні

правопорушення проти журналістів») та розпочинається зі ст. 338 «Наруга
над державними символами», в якій задекларовано:
«1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним
Гербом України або Державним Гімном України карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням
волі на строк до трьох років.
2. Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором
чи гербом іноземної держави карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням
волі на строк до двох років».
Отже, викладена стаття також поділяється на дві частини: перша
встановлює кримінальну відповідальність за наругу над державними
символами України, а друга – за наругу над державними символами
іноземних країн.
В цілому ч. 1 ст. 338 КК України дуже схожа на ч. 1 ст. 1872 КК
України. Основна відмінність полягає у заміні покарання у вигляді
виправних

робіт

на

покарання

у

вигляді

арешту

та

збільшення

максимального строку позбавлення волі на один рік (3 роки в КК України
замість 2 років у КК 1960 р.) [93].
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Детальне дослідження ч. 1 ст. 338 КК України буде проведене нами у
другому розділі дисертаційної роботи.
Отже, викладене в цьому підрозділі дає підстави виокремити наступні
основні етапи історико-правового розвитку кримінальної відповідальності за
посягання на державні символи в Українській державі:
1. Давньоруського права (ІІ половина ІX ст. – ІІ пол. XVI ст.) –
охоплює добу існування Київської Русі та Великого князівства Литовського
(до 1566 р.). Основними нормативно-правовими актами цього часу були
«Руська Правда» та Статут Великого князівства Литовського 1529 р. Період
характеризується

відсутністю

формально

визначених

правил,

які

б

встановлювали юридичну відповідальність за посягання на державні
символи. Статус монарха поступово перетворюється з приватної особи
(зародження Київської Русі) на людину (більш пізні етапи існування
Київської Русі – Велике князівство Литовське), що уособлює в собі державу.
В суспільстві продовжувало діяти звичаєве право, тому посягання на образ
князя (або його родові геральдичні символи) могло сприйматися як
посягання на державні символи та каралося за бажанням самого князя або
панівної еліти;
2. Литовсько-польського права (1566 р. – початок XIX ст.) – прямо
пов’язаний з існуванням Великого князівства Литовського та виданими у цій
державі Статутами 1566 та 1588 р. В цей період роль монарха остаточно
зміцнюється. Сам же монарх сприймається в якості основного атрибута
держави, ототожнюється з нею. Як наслідок, у вказаних нормативноправових актах передбачається юридична відповідальність за образу особи
правителя. Навіть після розпаду Великого князівства Литовського норми
статутів широко застосовувалися на території значної частини Російської
імперії;
3. Права Російської та Австро-Угорської імперій (перша половина
XVIII ст. – перша половина XX ст.):
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А) дореформений період у Російській імперії – пов’язаний з виданням
Зводу 1832 р. та Уложення 1845 р. Під державними символами розумілися
особи монарха та членів його родини. Період характеризується жорсткими
(навіть жорстокими) санкціями, що були передбачені за ці діяння
(позбавлення прав, нанесення клейма, каторжні роботи, смертна кара тощо).
Б) період австро-угорського права – пов’язаний з виданням на території
цієї держави Угорського уложення 1879 р. Диспозиції статей, що
передбачали кримінальну відповідальність за образу монарха (він також
сприймався в якості своєрідного основного атрибута держави) були досить
схожі на ті, що містилися в Уложенні 1845 р., проте, на відміну від
російського законодавця, австро-угорський передбачив за ці діяння більш
гуманні санкції (відсутні такі покарання, як тілесні, накладення клейма,
каторжні роботи тощо).
В) пореформений період у Російській імперії – пов’язаний з виданням
Уложення 1903 р. В цьому нормативно-правовому акті також була
передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними
символами, однак її все ще не виокремлювали в якості самостійного складу
злочину. Норми, що встановлювали кримінальну відповідальність за ці
діяння базувались на статтях Уложення 1845 р., проте в новому законі
відбулись важливі зміни: покарання стали більш гуманними, а родичі
імператора почали сприйматися в якості привілейованих членів суспільства,
а не в якості атрибутів держави. Образа державних символів також могла
бути кваліфікована за ст. 128 Уложення 1903 р. як зухвала неповага до
верховної влади.
4. Радянський – саме в цей період законодавець вперше виокремлює
діяння у вигляді наруги над державними символами в якості окремого складу
злочину (в КК 1922 р.). З прийняттям КК 1927 р. даний склад злочину було
тимчасово виключено з кримінального законодавства, а діяння у вигляді
посягання на атрибути держави, як і на більш ранніх етапах, кваліфікувалося
в якості ознак інших складів злочинів.
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У 1966 р. посягання на атрибути держави знову було виокремлено в
якості самостійного злочину в КК 1960 р.
5. Сучасний ( з 1991 р.) – до вересня 2001 р. на території нашої держави
діяла ст. 187-2 КК 1960 р. «Глум над державною символікою», в якій була
передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними
символами України (до незалежності предметом злочину були символи
УРСР) та символами іноземних держав. З прийняттям нового КК у 2001 р.
законодавець включив склади цих злочинів у ст. 338 «Наруга над
державними символами», яка являє собою дещо видозмінену версію
попередньої норми КК 1960 р.
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1.2 Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за
посягання на атрибути України як вагомого чинника незалежності
Розгляд

питання

соціальної

обумовленості

кримінальної

відповідальності за посягання на атрибути України доречно розпочати з
роздумів О.О. Пащенко про те, що 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 вченого, вона має
здійснюватися за допомогою такого феномену як соціальна обумовленість,
яку слід визначати як сукупність обставин, яким має відповідати закон про
кримінальну відповідальність [116, с. 7].
Таким

чином,

питання

соціальної

обумовленості

закону

про

кримінальну відповідальність в цілому та його окремих норм зокрема посідає
важливе значення в науці кримінального права.
На думку В.В. Шаблистого та О.А. Галеміна, перш ніж розглянути
об’єктивні та суб’єктивні ознаки того чи іншого суспільно небезпечного
діяння, необхідно простежити наскільки кримінальна відповідальність за
нього є соціально обумовленою, відповідає основним принципам та
підставам криміналізації суспільно небезпечних діянь [174, c. 32].
Погоджуємося з цією позицією, адже дослідження питання соціальної
обумовленості кримінальної відповідальності за посягання на атрибути
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України дозволить з’ясувати актуальність існування окресленої норми в
Особливій частині КК України.
Перед

тим

як

розглянути

питання

соціальної

обумовленості

кримінальної відповідальності за наругу над державними символами
України, проаналізуємо відповідність цих діянь підставам та принципам
криміналізації. Для проведення даного аналізу доцільно розкрити зміст
поняття «криміналізація».
Радянські вчені під криміналізацією розуміли загальне поняття, що
охоплює як процес, так і результат визнання певних видів діянь злочинними
та кримінально караними. Процес криміналізації, на думку В.М. Кудрявцева,
полягає

у

виявленні

цілей,

підстав

та

можливостей

встановлення

кримінальної відповідальності за ті чи інші діяння та виданні кримінальних
законів, що закріплюють це рішення. Результат криміналізації – сукупність
норм кримінального права, що містять перелік злочинів та передбачених за
них покарань, а також підстав та умов притягнення винних до кримінальної
відповідальності та звільнення від неї [114, с. 17].
Отже, криміналізацію можна розглядати в двох значеннях: як процес та
як результат цього процесу. В сучасній вітчизняній науці кримінального
права відсутня єдина думка щодо визначення криміналізації, хоча слід
наголосити, що вказаний вище підхід продовжує залишатися базовим.
Проаналізувавши ряд наукових робіт з даної теми П.Л. Фріс сформував
доволі універсальне, на нашу думку, визначення криміналізації, під якою,
слід розглядати процес виявлення суспільно небезпечних видів людської
поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості й
доцільності кримінально-правової боротьби з ними та закріплення їх у законі
про кримінальну відповідальність, як злочинів [165, c. 20].
У даному визначенні гармонійно поєднано обидва значення поняття
«криміналізація», через що запропонований підхід вбачається досить вдалим.
Враховуючи специфіку предмета нашого дослідження та обмежений обсяг
роботи, думається, доцільно в розгляді питання основних принципів та
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підстав криміналізації суспільно небезпечних діянь у вигляді посягань на
атрибути України керуватися саме цим підходом.
Зазначимо, що подібна думка є панівною в науковому середовищі
багатьох країн. Наприклад, австралійський науковець Кетрін Генн відмічає,
що криміналізація позначає державні процеси, які надають поведінці
злочинного характеру. Процеси криміналізації з давніх часів мають
тенденцію орієнтуватися на маргінально налаштовані групи або «небезпечні
класи» як джерела злочину [178].
Погоджуємось із думкою П.Л. Фріса про те, що необхідність
кримінально-правової заборони породжується об’єктивними потребами
суспільства. Форма її виразу в законі повинна відповідати змісту діяння, що
забороняється. Небезпека невідповідності підстерігає на будь-якій стадії
процесу криміналізації або як наслідок недостатньо повного обліку тих чи
інших чинників, або як помилковий прогноз, або як результат недосконалості
законодавчої техніки. Недоліки кримінально-правової законотворчості,
витрати криміналізації можуть призвести до двох протилежних, але однаково
небажаних наслідків – прогалин у криміналізації або, навпаки, до її
надмірності [165, c. 20-21].
Наведені аргументи в черговий раз демонструють, що процес
криміналізації має відбуватись зважено, адже тільки тоді його результат
втілиться в ефективній та справедливій кримінально-правовій нормі.
В ідеалі, кожне криміналізоване діяння має відповідати певним
критеріям криміналізації. Наразі відсутня єдина точка зору щодо кількості,
назв та, навіть, сутності цих критеріїв. Значний внесок в теорію
криміналізації зробила Д.О. Балобанова. На думку вченої, доречно
розглядати дві групи факторів, що впливають на криміналізацію:
1) підстави кримінально-правової заборони, які слугують об’єктивними
передумовами її встановлення;
2) принципи криміналізації, що відносяться до законодавчої техніки [6,
с. 146].
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Думається, вказана класифікація є слушною та охоплює всі важливі
аспекти даного процесу (підстави дозволяють визначити актуальність
криміналізації відповідного діяння, а принципи – втілити задум у життя).
Додамо, що вказані групи перебувають у тісному зв’язку між собою.
Отже, розглянемо підстави та принципи криміналізації діяння у вигляді
посягання на державні символи України.
На думку Т.Г. Хатеневича, підстави криміналізації виражають
об’єктивну необхідність встановлення кримінально-правової заборони,
забезпечену

загрозою

кримінального

покарання

та

кримінальної

відповідальності, та полягають в суспільній небезпеці діяння [167, c. 95].
Вказане визначення є суперечливим, адже, по-перше, суспільна
небезпечність не єдина об’єктивно існуюча підстава криміналізації, а, подруге, саме поняття «суспільна небезпечність» містить ряд недоліків, про які
буде викладено нижче.
Через це, вбачається більш доречним розглядати під підставами
криміналізації об’єктивно існуючі передумови встановлення кримінальної
відповідальності за означене діяння, як пропонує Д.О. Балобанова. Вчена в
своїх наукових працях виділяє наступні підстави криміналізації:
1) суспільна небезпечність – неможливо встановити універсальний
критерій, за яким можна було б визначити достатній для криміналізації
ступінь суспільної небезпечності. При обговоренні кожної кримінальноправової новели необхідно вирішувати питання про наявність такої у
конкретного виду діянь. Суспільною небезпечністю охоплюється наявність
досить значної матеріальної або моральної шкоди, що завдається суспільству,
яка, в свою чергу, впливає на пеналізацію і не є самостійною підставою
криміналізації;
2) типовість та достатня розповсюдженість антисуспільної поведінки,
але з урахуванням ступеня її суспільної небезпечності;
3) динаміка суспільно небезпечних діянь з урахуванням причин та
умов, що їх породжують;
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4) необхідність впливу кримінально-правовими заходами, при цьому
потрібно враховувати, що кримінальна репресія – це крайня форма протидії
найбільш небезпечним формам девіантної поведінки. Криміналізація діяння
доречна тільки тоді, коли не має та не може бути норми, яка б досить
ефективно регулювала відповідні відносини методами інших галузей права;
5) врахування можливостей системи кримінальної юстиції в протидії
тим чи іншим формам антисуспільної поведінки та як їх складова наявність
матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони;
6)

співрозмірність

позитивних

та

негативних

наслідків

криміналізації [6, с. 146-147].
Проаналізуємо відповідність діяння у вигляді посягання на державні
символи України вказаним підставам.
Першою підставою криміналізації є суспільна небезпечність діяння.
Зазначимо, що останнім часом доцільність використання категорії «суспільна
небезпечність»

все

частіше

піддається

критиці.

Так,

наприклад,

В.В. Шаблистий вказує, що використання у КК України 2001 р. такої
категорії, як суспільна небезпека (небезпечність) при характеристиці
злочину, діяння, посягання, наслідку, особи злочинця, психічно хворого,
способу вчинення злочину є скоріше даниною традиціям, які не є
безспірними, а дискусію про їх оновлення можна вважати відкритою або
розпочатою. Про це свідчить той факт, що на перших роках побудови
радянської держави будь-яке діяння, що загрожувало не людині, а
радянському ладу, тобто державі, вважалося суспільно небезпечним та
злочинним. Вбачається, що саме звідси бере початок застосування
кримінального закону за аналогією. Про небезпеку для окремо взятої людини
мови і бути не могло, на відміну від кримінальних законів ХІХ ст. Саме тому
ознака «суспільна небезпека» злочину не може мати місце в державі, у якій
людину проголошено найвищою соціальною цінністю [173, с. 120].
Вважаємо, вказані зауваження є справедливими та обґрунтованими.
Дійсно, поняття «суспільна небезпечність» виглядає морально застарілим в
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умовах сьогодення, однак аналіз цього питання виходить за межі предмета
нашого дослідження, а, враховуючи той факт, що воно (поняття), принаймні
на сьогоднішній день, неодноразово зустрічається в КК України, ми також
змушені використовувати його в нашій роботі.
Як було зазначено вище, державні символи уособлюються з самою
державою, тому посягання на них завдає значної шкоди іміджу держави, її
органам влади тощо. Більше того, вони уособлюють у собі багатовікову
кровопролитну боротьбу українського народу за незалежність та несуть у
своєму змісті ряд героїчних сторінок вітчизняної історії. Відсутність
державних символів свідчить про відсутність самої держави. Все це дозволяє
з впевненістю стверджувати, що атрибути України є вагомим чинником
незалежності. Недарма ст. 65 Конституції до головних обов’язків громадян
України поряд із захистом Вітчизни, незалежності та територіальної
цілісності передбачає і шанування державних символів [84].
Викладене вище дозволяє зробити висновок про те, що діяння у вигляді
посягання

на

державні

символи

України

однозначно

є

суспільно

небезпечним.
Наступною підставою криміналізації виступає типовість та достатня
розповсюдженість антисуспільної поведінки. Для встановлення відповідності
діяння у вигляді посягання на державні символи України цій підставі
звернемось до офіційних статистичних даних Генеральної прокуратури
України. За перші два місяці 2019 року по Україні було обліковано 2
злочини, передбачені ч. 1 ст. 338, у яких 2 особам було вручено повідомлення
про підозру [62].
Таким чином, випадки вчинення даного діяння фіксуються на території
України, що дає підстави стверджувати про відповідність даного діяння
вказаній підставі криміналізації. Для того, аби остаточно підтвердити даний
умовивід ми проаналізували обвинувальні вироки, винесені судами України
протягом 01.01.2009 – вересня 2019 років за ч. 1 ст. 338 КК України [61] за
кількісними показниками та територіальною розповсюдженістю.
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Кількість обвинувальних вироків,
винесених судами України протягом 01.01.2009 – вересня 2019 років, за
вчинення злочину у вигляді наруги над державними символами України
(за даними з Єдиного державного реєстру судових рішень):
№ з/п Назва адміністративно-територіальної
Кількість
одиниці
обвинувальних
вироків
1.
Донецька область
10
2.
Луганська область
5
3.
Одеська область
3
4.
Запорізька область
2
5.
Івано-Франківська область
2
6.
Тернопільська область
2
7.
Харківська область
2
8.
Херсонська область
2
9.
Вінницька область
1
10.
Дніпропетровська область
1
11.
Житомирська область
1
12.
Закарпатська область
1
13.
Київська область
1
14.
Львівська область
1
15.
Автономна Республіка Крим
0
16.
Волинська область
0
17.
Кіровоградська область
0
18.
Миколаївська область
0
19.
Полтавська область
0
20.
Рівненська
0
21.
Сумська область
0
22.
Хмельницька область
0
23.
Черкаська область
0
24.
Чернівецька область
0
25.
Чернігівська область
0
26.
м. Київ
0
27.
м. Севастополь
0
ВСЬОГО
34
Зазначені у цій таблиці дані демонструють факт того, що випадки
вчинення даного суспільно небезпечного діяння були зафіксовані на більшій
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частині території України (крім того слід зауважити, що у зв’язку з
окупацією АР Крим та частини Донецької та Луганської областей вказані
показники не відображають всю повноту картини поширеності вказаного
злочину).
Враховуючи наведені доводи можна з впевненістю стверджувати, що
діяння у вигляді наруги над державними символами України відповідає
підставі криміналізації – типовість та достатня розповсюдженість.
Перейдемо до розгляду підстави криміналізації – динаміка суспільно
небезпечних діянь з урахуванням причин та умов, що їх породжують.
Відповідність діяння у вигляді наруги над державними символами України
цій підставі дозволять встановити офіційні дані Генеральної прокуратури
України [126] та Державної судової адміністрації України [139] за період з
2013 по 2018 роки:
Таблиця поширеності злочинів у вигляді наруги над державними
символами України за період з 2013 по 2019 рр.
(за даними з Єдиного звіту про кримінальні правопорушення):
Обліковано злочинів у
Вручено повідомлень про
Рік
вигляді наруги над
підозру
державними символами
2018
17
9
2017

13

6

2016

10

5

2015

26

14

2014

58

11

2013

3

0

Всього

127

45

Таким чином, піком поширеності даного виду злочинів став 2014 р., що
можна пояснити трагічними подіями, які захлиснули нашу державу (окупація
окремих територій нашої Батьківщини, тероризм, кровопролитна війна на
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Сході тощо). В період з 2015 по 2017 рр. кількість випадків наруги над
державними символами знижувалася, однак з 2017 р. знову почала
проявлятися динаміка до збільшення, що має стати «серйозним дзвіночком»
для правоохоронних органів.
Що стосується кількості засуджених, то, на сьогоднішній день ситуація
наступна:
Таблиця кількості засуджених за злочини, передбачені ч. 1 ст. 338
КК України в період з 2013 по 2018 рр.:
Кількість осіб, судові рішення щодо
Рік

У тому числі

яких набрали законної сили у звітному

засуджених

періоді
2018

4

4

2017

3

1

2016

6

6

2015

10

10

2014

4

4

2013

0

0

Всього 27

25

Сукупність викладених вище даних містить тривожні сигнали, щодо
ефективності роботи органів досудового розслідування та суду в означеному
напрямку. Констатуємо, що найбільше засуджених осіб за ч. 1 ст. 338 КК
України зафіксовано у 2015 р. У період з 2016 по 2017 р. спостерігалася
динаміка до зменшення кількості засуджених за даний злочин, однак у
2018 р. кількість випадків засудження знову почала збільшуватись.
Отже, аналіз наведених статистичних даних дає підстави стверджувати,
що суспільно небезпечне діяння у вигляді наруги над державними символами
України відповідає підставі криміналізації – динаміка суспільно небезпечних
діянь, тому що останнім часом кількість випадків його вчинення
збільшується.
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Доведена вище відповідність діяння у вигляді посягання на державні
символи України таким підставам криміналізації, як суспільна небезпечність,
відносна поширеність та динаміка суспільно небезпечних діянь свідчить про
необхідність впливу на суб’єктів цих діянь кримінально-правовими
заходами. Таким чином, наявність перших трьох підстав породжує
відповідність четвертій.
Без сумніву, кримінально-правові заходи впливу не можуть виступати в
якості універсального вирішення всіх проблем, більше того, держава має
вдаватися до них лише у крайніх випадках, адже зловживання ними загрожує
перетворенню держави з демократичної на авторитарну, однак, в даному
випадку,

відсутність

встановленої

кримінальної

відповідальності

за

посягання на державні символи може завдати не тільки болісного удару
авторитету країни, але і створити загрозу її безпеці (навіть незалежності).
Отже, держава змушена застосовувати кримінально-правові заходи
впливу до осіб, які вчиняють наругу над державними символами, тому
вказане діяння відповідає наступній підставі криміналізації – врахування
можливостей системи кримінальної юстиції в протидії тим чи іншим формам
антисуспільної поведінки та як їх складова наявність матеріальних ресурсів
для реалізації кримінально-правової заборони. В даному випадку держава
просто зобов’язана знаходити можливості (в тому числі матеріальні ресурси)
для застосування даних заходів впливу.
Що стосується шостої підстави криміналізації підсумуємо, що
позитивні наслідки криміналізації діяння у вигляді посягання на державні
символи України значно переважають негативні.
Проведені вище дослідження дозволять з впевненістю стверджувати
про відповідність розглянутого нами діяння всім основним підставам
криміналізації

(суспільна

небезпечність,

типовість

та

достатня

розповсюдженість, суспільно небезпечних діянь, необхідність впливу
кримінально-правовими

заходами,

врахування

можливостей

системи
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кримінальної юстиції в протидії даній формі антисуспільної поведінки,
співрозмірність позитивних та негативних наслідків криміналізації).
У своїх роботах Д.О. Балобанова також наголошує на тому, що існує
група соціально-психологічних підстав криміналізації, куди відносяться
рівень суспільної правосвідомості й психології та історичні традиції. Вона
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 політики (якість
криміналізації) [7, c. 11].
Викладені соціально-психологічні підстави тісно пов’язані між собою.
У підрозділі 1.1 нами було досліджено питання історичних традицій в
результаті чого встановлено, що кримінальна відповідальність за посягання
на атрибути держави була передбачена в багатьох вітчизняних джерелах
права.
Що стосується рівня суспільної правосвідомості й психології, слід
зауважити, що Революція Гідності в черговий раз продемонструвала, що
переважна більшість українців шанують державні символи, ба більше, здатна
покласти життя заради них, адже ці атрибути не тільки уособлюють державу
– вони є її невід’ємною частиною.
З названого випливає, що діяння у вигляді посягання на атрибути
держави відповідає соціально-психологічним підставам криміналізації.
Перейдемо до питання принципів криміналізації. Т.Г. Хатеневич
слушно відмічає, що спроби сформувати принципи, які визначають
допустимість, необхідність та доцільність кримінально-правової заборони в
науці кримінального права відбувались зі стародавніх часів до сьогодення.
Чітко сформовані принципи в тій чи іншій галузі науки свідчать про її
високий

рівень

розвитку.

У

сучасній

кримінально-правовій

науці

продовжують відбуватися спроби цілісно сформувати систему принципів
криміналізації. Робота по створенню універсальної системи принципів
криміналізації та визначення їх змісту ще не завершена. На сьогоднішній
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день незаперечним є наступний факт: принципи криміналізації суспільно
небезпечних діянь являють собою положення найвищого ступеня абстракції.
Саме в цьому полягає основна складність під час їх формулювання [166,
c. 93].
Дійсно, як було вказано вище, принципи криміналізації перебувають у
тісному взаємозв’язку між собою. Цей зв’язок є настільки тісним, що вченим
часом навіть складно провести чітку межу між ними.
Д.В. Кіріка виокремлює наступні принципи криміналізації:
А. Соціальні і соціально-психологічні принципи криміналізації:
1. Принцип суспільної небезпеки.
2. Принцип відносної поширеності діяння.
3. Принцип

домірності

позитивних

і

негативних

наслідків

криміналізації.
4. Принцип кримінально-політичної адекватності криміналізації.
Б. Системно-правові принципи криміналізації:
1. Загальноправові системні принципи:
- принцип конституційної адекватності;
- принцип системно-правової несуперечності криміналізації діяння;
- принцип

міжнародно-правової

необхідності

і

допустимості

криміналізації;
- принцип процесуальної здійсненності переслідування.
2. Кримінально-правові системні принципи:
- принцип безмежності закону і не надмірності заборони;
- принцип домірності санкції й економії репресії;
- принцип визначеності і єдності термінології [81, c. 152-156].
Соціальні і соціально-психологічні принципи криміналізації були
розглянуті нами в якості підстав криміналізації. В даному випадку автор звів
у єдину конструкцію всі фактори криміналізації, назвавши їх «принципами».
Вважаємо, все ж таки, дані фактори краще поділяти на окремі групи, адже
вони, хоча і тісно переплітаються, однак є різними категоріями. Нагадаємо,
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принципи криміналізації відносяться до законодавчої техніки, яка, в свою
чергу,

являє

собою

систему

засобів,

прийомів

та

правил,

які

використовуються для найбільш точного та послідовного виразу волі
законодавця у нормативних актах [6, с. 147].
На підставі вищевикладеного визначення слушним є розглянути
виокремлені загальноправові системно-правові принципи криміналізації.
Розпочнемо з групи загальноправових системних принципів. Як вже
неодноразово було сказано, ст. 65 Основного Закону закріплює для всіх
громадян нашої держави обов’язок шанувати ці символи [84].
Викладене свідчить про те, що криміналізація діяння у вигляді
посягання на державні символи не тільки не суперечить Конституції України,
але і реалізує її положення.
Принцип

системно-правової

несуперечності

криміналізації

конкретного діяння складається у встановленні того факту, що проектована
криміналізація норми не суперечить нормам інших галузей права, тобто не
вважає злочинним те, що допущене чи дозволене іншим чинним законом [81,
c. 154]. Зрозуміло, що враховуючи пряму згадку в Конституції обов’язку
шанувати державні символи, жодна інша галузь права не може дозволяти
(або принаймні допускати) суб’єкту правовідносин посягати на атрибути
держави, тому криміналізація вказаного діяння повністю відповідає цьому
принципу.
Розглядаючи

принцип

міжнародно-правової

необхідності

і

допустимості криміналізації зазначимо, що на сьогоднішній день не існує
нормативно-правових актів міжнародного характеру, які б зобов’язували
суб’єктів міжнародного права або радили їм криміналізувати діяння у вигляді
посягання на державні символи. Ст. 20 Віденської конвенції про
дипломатичні зносини [48] та ст. 29 Віденської Конвенції про консульські
зносини від 24.04.1963 р. [48] лише дозволяють відповідним представникам
держав користуватися своїм державним прапором та гербом у країні
перебування. Натомість відповідно до ст. 92 Конституції України, порядок
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використання і захисту державних символів встановлюється виключно
законами України [84].
Криміналізація діяння у вигляді посягання на державні символи не
заборонена жодним міжнародним нормативно-правовим актом, навпаки,
більшість

сучасних

демократичних

країн

встановили

кримінальну

відповідальність за це діяння, про що буде розглянуто детальніше у
підрозділі 1.3 нашої роботи.
Принцип процесуальної здійсненності переслідування означає, що
кримінальний закон, який встановлює відповідальність за визначений вид
діянь, може бути практично функціональний і досить ефективний лише в
тому випадку, якщо всі передбачені нормою ознаки складу злочину, як
правило,

доказові.

Установлення

відповідності

пропонованої

для

криміналізації кримінально-правової норми розглянутому принципу вимагає
всебічного обговорення питання про те, якими саме засобами прийдеться
доводити даний злочин, наскільки ці засоби законні і моральні і чи удасться
розкривати принаймні значну частину криміналізованих діянь після того, як
виникне припущення про здійснення злочинного діяння [81, c. 155].
Без сумніву, діяння передбачене ч. 1 ст. 338 КК України відповідає
даному принципу, тому що, як зазначалося вище, щороку вказані діяння
розкриваються, а суди засуджують суб’єктів даних злочинів до передбачених
законом покарань. Крім того, доказовості сприяє той факт, що кримінальна
відповідальність передбачена лише за публічну наругу (більш детально це
питання буде розглянуто у другому розділі нашої роботи).
Отже, діяння у вигляді посягання на державні символи відповідає всім
загальноправовим системним принципам. Перш ніж перейти до розгляду
питання відповідності даного суспільно небезпечного діяння кримінальноправовим системним принципам зауважимо, що воно ще буде розглянуто
більш детально в подальших розділах нашого дисертаційного дослідження
під час безпосереднього аналізу ч. 1 ст. 338 КК України.

79

Першим принципом серед кримінально-правової групи принципів
криміналізації

Д.В.

Кіріка

виділив

принцип

безмежності

закону

і

ненадмірності заборони, який, як вказує вчений, полягає у розв’язанні
питання про вплив новели на змістовну повноту системи: чи не створює
пропонована новела нормативного пробілу чи навпаки, надмірностей у
системі чинного кримінального законодавства [81, c. 156].
Криміналізація діяння у вигляді посягання на атрибути держави
однозначно не створює пробілу чи надмірностей у системі чинного
законодавства, адже, по-перше, відповідає Конституції, а, по-друге, вказана
норма не містить протиріч з іншими нормами КК України та гармонійно
вписується у зміст даного нормативно-правового акта.
Принцип

визначеності

і

єдності

термінології

означає,

що

криміналізація суспільно небезпечних діянь повинна здійснюватися за
допомогою визначених у законі термінів, єдиних для Загальної й Особливої
частини

чинного

кримінального

законодавства.

Якщо

властивості

криміналізованого діяння й умови настання відповідальності за нього не
можуть бути виражені за допомогою звичайної для кримінального
законодавства термінології і вимагають уживання нових понять, ці поняття
повинні бути визначені в самому законі [81, c. 156].
Діяння, передбачене ч. 1 ст. 338 КК України відповідає даному
принципу криміналізації, тому що в диспозиції цієї норми міститься
вичерпний перелік державних символів України, за наругу над якими
передбачена кримінальна відповідальність: Державний Прапор України,
Державний Герб України або Державний Гімн України. Крім того, стаття не
містить

жодних

нових

понять.

Детальніше

вказане

питання

буде

проаналізовано у другому розділі нашої роботи.
Принцип домірності санкції й економії репресії означає, що суворість
покарання за здійснений злочин повинна відповідати вазі провини, а каральні
елементи

покарання

потребою [81, c. 156].

повинні

обмежуватися

дійсною

суспільною
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Суспільна потреба криміналізації діяння у вигляді посягання на
державні символи детально розглянута під час аналізу підстав криміналізації.
Санкція ч. 1 ст. 338 містить три альтернативні види покарань (штраф, арешт,
позбавлення волі на строк до трьох років), що дозволяє стверджувати про її
повну відповідність вазі провини.
Отже, діяння у вигляді посягання на атрибути держави відповідає (не
суперечить) всім системно-правовим принципам криміналізації. Схожі
принципи виокремлює і Д.О. Балобанова, яка вказує, що одна з головних
умов оптимальності законодавства зводиться до дотримання вимог його
внутрішньої узгодженості, а також до цілого ряду пов’язаних з нею вимог:
1) відсутність прогалин закону та зайвості заборони; 2) визначеність та
єдність термінології. Якщо тлумачення змісту чи значення терміна, який
міститься у нормативно-правовому акті, може виявитися складним для його
адресату, то такому терміну доцільно надати легальне визначення, навіть
якщо це призведе до збільшення тексту; 3) доцільність – можливість
створення, зміни та наступного застосування положень кримінального
закону, виходячи з потреб суспільства та держави, для досягнення певних
цілей, з урахуванням загально правових принципів в чітко встановлених
законодавчих межах, що виявляється в побудові норм кримінального закону,
визначенні їх структури, місця розташування в самому кримінальному законі
та встановлення співвідношення з іншими положеннями Кримінального
кодексу [6, с. 147-148].
Вказані принципи криміналізації майже ідентичні вищевказаним та так
чи інакше були розглянуті нами.
Таким чином, діяння у вигляді наруги над державними символами є
суспільно небезпечним, типовим та достатньо розповсюдженим, потребує
впливу кримінально-правовими заходами (з урахуванням можливостей
кримінальної юстиції), а позитивні наслідки його криміналізації переважають
негативні. Сама ж криміналізація цього діяння проведена з урахуванням
принципів конституційної адекватності, системно-правової несуперечності,
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процесуальної здійсненності правосуддя, безмежності закону і ненадмірності
заборони, домірності санкції й економії репресії, принципу визначеності і
єдності термінології та не суперечить принципу міжнародно-правової
необхідності і допустимості. Все це доводить, що досліджуване діяння
повністю відповідає всім основним підставам та принципам криміналізації.
Розглянувши питання відповідності діяння у вигляді посягання на
атрибути держави підставам та принципам криміналізації проаналізуємо
соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за нього.
Будь-який закон породжується реальними потребами суспільства в
правовій охороні. Соціальна обумовленість і ефективність кримінального
законодавства, його норм і інститутів є широкою проблемою, котра може
бути досліджена з різних боків, в різних аспектах і напрямках. Але основним
її напрямком, аспектом є розкриття та вивчення факторів, що впливають на
створення норм та інститутів кримінального законодавства та на їх
ефективність. Вказані фактори створюють у своїй сукупності соціологічний
субстрат кримінально-правової норми, підтверджуючи тим самим генетичну
природу кримінального права [115, c. 187-188].
Думається,
проаналізувати

перш
саме

ніж

розглянути

поняття

названі

«соціальна

фактори,

обумовленість»

доцільно
та

його

співвідношення з криміналізацією.
Як

слушно

вказує

Д.І.

Лопащук,

під

соціально-правовою

обумовленістю слід розглядати залежний від певних умов та обставин
інтегративний стан розвитку суспільства, визначений певними обставинами
через

нормативне

регулювання,

що

визначає

ознаки

кримінальної

відповідальності за посягання на певні суспільні відносини – умови, критерії,
чинники, підстави криміналізації [102, c. 111-112].
Нагадаємо, єдиної думки щодо назв чинників криміналізації на
сьогоднішній день не існує (умови, критерії, чинники, підстави, фактори,
обставини, принципи тощо). В нашому дослідженні вбачаємо доцільним
керуватися поняттями «підстави» та «принципи» криміналізації.
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Також з визначення Д.І. Лопащук випливає, що поняття «соціальна
обумовленість» та «криміналізація» не є тотожними. Даний умовивід на
сьогоднішній день вважається дещо дискусійним, однак, на нашу думку,
подібні дискусії є невиправданими. Вказану невиправданість підтверджують
роздуми О.О. Пащенка, який зазначає, що перше поняття, на відміну від
другого, не має сенсу розуміти як процес і результат, а також розглядати його
в динаміці й у статистиці. 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» є недоречним. Хоча, за
великим рахунком і сама криміналізація є соціально обумовленою [116,
с. 142].
Дійсно, в ідеалі криміналізація має бути соціально обумовленою, але,
на жаль, в дійсності така відповідність не завжди має місце. В даному
випадку цікавими вбачаються зауваження О.В. Чорної про те, що
криміналізацію проводить, в першу чергу, відповідні органи влади, які
теоретично можуть не завжди керуватися інтересами суспільства (як
приклад, антидемократичні закони нацистської Німеччини), тоді як соціальна
обумовленість завжди продиктована такими інтересами, вона, фактично, і є
цими інтересами. Як наслідок, зазначає вчена, криміналізація не завжди є
соціально обумовленою. В той же час, в демократичному суспільстві
підстави

криміналізації

обумовленості,

не

мають

суперечити

відповідати
їм,

адже

перекладається як «влада народу» [169, с. 96].

сам

обставинам
термін

соціальної

«демократія»,
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Погоджуємось із даним умовиводом. Дійсно, підстави та принципи
криміналізації

мають

апріорі

не

суперечити

обставинам

соціальної

обумовленості кримінально-правових норм. Діяння у вигляді наруги над
державними символами відповідає підставам та принципам криміналізації
даного діяння. Для того щоб зробити аналогічний висновок щодо соціальної
обумовленості кримінальної відповідальності за діяння, передбачене ч. 1 ст.
338

КК

України

розглянемо

обставини

соціальної

обумовленості

кримінально-правових норм.
Проаналізувавши питання соціальної обумовленості кримінальної
відповідальності за те чи інше діяння О.О. Пащенко дійшов висновку про
необхідність виокремлення наступних обставин соціальної обумовленості
кримінально-правових норм:
1. Загальні:
А) суспільна корисність;
Б) системно-правова несуперечність;
В) чіткість і ясність мови;
Г) історичні традиції та зміна умов життя суспільства.
2. Обставини соціальної обумовленості охоронних кримінальноправових норм:
А)

наявність

можливості

боротьби

з

діянням

за

допомогою

кримінально-правових засобів;
Б) наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування;
В) співрозмірність позитивних і негативних наслідків заборони;
Г) повнота і не надмірність заборони;
Д) повнота складу злочину.
3. Обставини соціальної обумовленості регулятивних, дефінітивних та
заохочувальних кримінально-правових норм:
А) суспільна мораль;
Б) правосвідомість і суспільна думка [116, с. 4-5].
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Запропоновані

обставини

соціальної

обумовленості

охоронних

кримінально-правових норм так чи інакше були проаналізовані нами під час
розкриття підстав та принципів криміналізації діяння у вигляді наруги над
державними символами.
Підсумовуючи викладене, враховуючи зауваження О.О. Пащенко про
різницю

криміналізації

та

соціальної

обумовленості

тієї

чи

іншої

кримінально-правової норми, можна дійти висновку, що злочин у вигляді
наруги над державними символами України відповідає основним підставам
та принципам криміналізації, тому законодавець цілком справедливо
передбачив за нього кримінальну відповідальність у ч. 1 ст. 338 КК України,
яка є соціально обумовленою.
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1.3

Зарубіжний

досвід

кримінально-правового

забезпечення

охорони державної символіки
«Тільки дурень вчиться на власних помилках. Мудра людина вчиться
на помилках інших» [183] – цей легендарний вислів належить не менш
легендарній особистості – німецькому політику Отто фон Бісмарку, та
стосується всіх сфер життєдіяльності. На сьогоднішній день в світі існує
близько 200 суверенних держав. Більша частина з них має власне
законодавство, що формувалося під впливом різноманітних унікальних
чинників.
Дослідження зарубіжного досвіду кримінально-правового забезпечення
державної символіки дозволить не тільки порівняти кримінальні норми
інших держав з вітчизняними, але і виявити здобутки іноземного
законодавства, які доречно інтегрувати у ст. 338 КК України та, навпаки,
віднайти помилки, які були допущені в законах про кримінальну
відповідальність окремих країн, для їх подальшого врахування під час
можливого редагування ч. 1 ст. 338 КК України.
Розпочнемо з розгляду кримінально-правових норм країн, що входили
до складу колишнього СРСР. Майже 70 років нині п’ятнадцять незалежних
держав

(Україна,

Азербайджанська

Республіка,

Республіка

Білорусь,

Республіка Вірменія, Грузія, Естонська Республіка, Республіка Казахстан,
Киргизька
Республіка

Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка,
Молдова,

Російська

Федерація,

Республіка

Таджикистан,

Республіка Туркменістан та Республіка Казахстан) проіснували в межах
єдиної держави, в якій хоча і існували національні КК, однак, все ж таки,
вони були майже ідентичні між собою. Через це, після розпаду СРСР названі
держави почали формувати власні вітчизняні законодавства.
Враховуючи викладене, аналіз норм КК країн, що входили до складу
СРСР набуває особливого значення, адже дозволяє співставити масштаб змін,
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що відбулись у цих державах в питанні регулювання кримінальної
відповідальності за посягання на державні символи.
Розпочнемо з КК Азербайджанської Республіки. Ст. 324 глави 34
«Злочини проти порядку управління» цього нормативно-правового акта
«Наруга над Державним прапором або Державним гербом Азербайджанської
Республіки передбачає наступне:
«Наруга

над

Державним

прапором

або

Державним

гербом

Азербайджанської Республіки –
карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням
волі на строк до одного року» [145].
Таким чином, вказана норма суттєво відрізняється від ч. 1 ст. 338 КК
України. По-перше, на відміну від вітчизняного КК, у даному законодавчому
акті особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності навіть,
якщо вказана наруга не несла публічного характеру.
Подібне рішення законодавця Азербайджанської Республіки виглядає
дещо дискусійним. Навіть якщо розглядати непублічну наругу над
державними символами в якості кримінального правопорушення, доречно
було б передбачити за вказане діяння менш суворе покарання, ніж за
публічну наругу, адже таке діяння, без сумніву, несе менший ступінь
суспільної небезпеки.
По-друге, в КК Азербайджанської Республіки передбачено менше
предметів даного злочину – тільки державний прапор та державний герб.
Безумовно, державний гімн також символізує сучасну державу, тому
наруга над ним має каратися так само, як і наруга над іншими державними
символами. Втім, все це випливає з того, скільки та які саме символи
отримали в цій країні статус «державні».
По-третє, на відміну від ч. 1 ст. 338 КК України, ст. 324 передбачає
дещо інші види санкцій (обмеження волі на строк до двох років або
позбавлення волі на строк до одного року замість штрафу до п’ятдесяти

87

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до
шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років).
На нашу думку, в переліку покарань, що містяться у санкції ч. 1 ст. 338
КК України, важливе місце посягає грошове стягнення, яке в певних
випадках (за відсутності обтяжуючих обставин) є найбільш справедливим
покаранням, тому його наявність в санкції ч. 1 ст. 338 КК України виглядає
цікавим рішенням (яке можна навіть назвати суттєвою перевагою порівняно
зі ст. 324 КК Азербайджанської Республіки).
Кримінальна відповідальність за наругу над державними символами
передбачена і в КК Республіки Білорусь. Ст. 370 розділу XIIІ «Злочини проти
держави та порядку здійснення влади та управління» глави 33 «Злочини
проти порядку управління» цього нормативно-правового акта має назву
«Наруга над державними символами» та встановлює:
«Наруга над Державним гербом Республіки Білорусь, Державним
прапором Республіки Білорусь, Державним гімном Республіки Білорусь –
карається громадськими роботами, або штрафом, або виправними
роботами на строк до двох років, або арештом, або позбавленням волі на
строк до одного року» [149].
Зміст даної статті є наближеним до ч. 1 ст. 338 КК України. Відмінність
полягає у наявності в санкції ст. 370 КК Республіки Білорусь покарань у
вигляді виправних і громадських робіт та менша строковість максимального
покарання – до одного року позбавлення волі замість трьох у вітчизняній
нормі. Перше рішення виглядає цікавим, адже особа, принизивши символи
нашої Батьківщини виправляє свою провину шляхом виконання громадських
або виправних робіт (останні, як було встановлено у підрозділі 1.1, були
передбачені в якості санкції ст. 187-2 КК 1960 р.). В певних випадках таке
покарання може бути найбільш доречним, адже після його відбуття суб’єкт
злочину двічі задумається щодо повторного вчинення подібних злочинів.
Що стосується ідеї зниження максимальної тривалості найбільш
суворого покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року,
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вважаємо, що таке рішення є цікавим. Проте, все ж таки, в особливих
випадках,

коли

супроводжувався

злочин,

передбачений

обтяжуючими

ч.

1

обставинами,

ст.

338

покарання

КК

України

у

вигляді

позбавлення волі на зазначений строк виглядає досить м’яким.
У ст. 331 глави 30 «Злочини проти порядку управління» КК Республіки
Вірменія «Наруга над державними символами» задеклароване наступне:
«Наруга над Гербом Республіки Вірменія, Державним прапором
Республіки Вірменія, Державним гімном Республіки Вірменія, а також над
державними символами іншої держави –
карається виправними роботами на строк не більше двох років, або
арештом на строк від одного до трьох місяців, або позбавленням волі на
строк не більше одного року» [148].
Викладена норма майже ідентична зі ст. 370 КК Республіки Білорусь.
Основна відмінність між ними полягає у відсутності покарання у вигляді
громадських робіт. Натомість, в ній, як і в указаній нормі КК Республіки
Білорусь, існує покарання у вигляді виправних робіт, яке виглядає досить
цікавою та справедливою санкцією, враховуючи зміст вчиненого суспільно
небезпечного діяння.
Також врахуємо, що санкція ст. 331 КК Республіки Вірменія не
передбачає в якості альтернативного основного покарання штраф. На нашу
думку, таке рішення виглядає в якості певного недоліку.
Ст. 343 глави XL «Злочини проти порядку управління» КК Грузії
«Наруга над Державним гербом або Державним прапором Грузії»
встановлює:
«Наруга над Державним гербом або державним прапором Грузії –
карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням
волі на строк до двох років» [146].
Порівняно з попередніми нормами КК зарубіжних країни, санкція
ст. 343 КК Грузії є найбільш жорсткою, адже в ній закріплено лише два
доволі суворих покарання: обмеження та позбавлення волі.
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Ст.

245

розділу

3

«Винні

діяння

проти

державної

влади»

Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки має назву «Наруга над
офіційними символами Естонської Республіки». В ч. 1 цієї норми
задекларовано:
«Зрив, знищення або осквернення прапора, державного герба або
іншого офіційного символу Естонської Республіки або інша наруга над ними,
а також наруга над державним гімном – караються грошовим стягненням або
тюремним ув’язненням на строк до одного року [117].
Таким чином, в названій нормі перелічені певні діяння, що відносяться
до наруги над державними символами: зривання, знищення, осквернення. На
перший погляд, вказаний перелік виглядає дещо зайвим, адже він не є
вичерпним. Втім, вважаємо, що враховуючи той факт, що поняття «наруга»
прямо не розкривається в даному законодавчому акті (як і в КК України та
вищеназваних державах), законодавець наголошує на тому, що наругою
зокрема є вказані дії та інші діяння, що несуть зневажливий характер.
З названого можна зробити висновок, що описані в ч. 1 ст. 245
Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки діяння задають певний
смисловий напрямок розуміння категорії «наруга» та дозволяють органам
досудового розслідування правильно їх кваліфікувати. В той же час,
можливо, вказане питання можна було б врегулювати більш вдало,
розкривши зміст поняття «наруга».
Ч. 2 ст. 245 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки
встановлює:
«Ті самі діяння, вчинені юридичною особою, - караються грошовим
стягненням» [117].
На відміну від більшості країн пострадянського простору, в законі про
кримінальну відповідальність Естонії суб’єктом злочину може бути не тільки
фізична, але і юридична особа. Доцільність такого підходу викликає ряд
суперечок в наукових колах, адже містить як суттєвих переваг, так і недоліків
(більш детально означене питання буде розкрито в підрозділі 2.3).
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Враховуючи діючу редакцію ст. 18 КК України вважаємо, що роздуми щодо
доцільності впровадження подібної норми в КК України є передчасними.
Ст. 372 глави 16 «Кримінальні правопорушення проти порядку
управління» КК Республіки Казахстан має назву «Наруга над державними
символами» та закріплює наступне:
«Наруга над державними символами Республіки Казахстан –
карається штрафом у розмірі до двох тисяч розрахункових показників
або виправними роботами у тому ж розмірі, або притягненням до
громадських робіт на строк до 600 годин, або обмеженням волі на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк» [150].
Відмітимо схожість викладеної статті на ст. 370 КК Республіки
Білорусь, однак в ній, на відміну від останньої, замість покарання у вигляді
арешту передбачене обмеження волі на строк до двох років, а максимальним
покаранням є позбавлення волі на строк до двох років, що робить санкцію
ст. 372 КК Республіки Казахстан дещо суворішою.
Ст. 352 глави 32 «Злочини проти порядку управління» КК Киргизької
Республіки (який був чинним до кінця 2018 року) «Наруга над Державним
гербом або Державним прапором Киргизької Республіки» встановлює:
«Наруга над державним гербом Киргизької Республіки або Державним
прапором Киргизької Республіки –
карається штрафом у розмірі від 50 до 100 розрахункових показників
або позбавленням волі на строк до одного року» [147].
Отже, ця норма також є доволі типовою для країн, що входили до
складу СРСР. На відміну від викладених вище статей, в ст. 352 КК
Киргизької Республіки передбачено всього два покарання: штраф та
позбавлення волі. Враховуючи досвід попередніх держав, вважаємо, що для
більшої універсальності цікавим було б додати одне або декілька
альтернативних покарань.
Втім, законодавець Киргизької Республіки вирішив піти іншим
шляхом. У лютому 2017 р. в цій державі було прийнято новий КК [147], який
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введено у дію з 1 січня 2019 р. В новому законодавчому акті кримінальна
відповідальність за діяння у вигляді наруги над державними символами не
передбачена.
На нашу думку, декриміналізація вказаного злочину є доволі
суперечливим рішенням. Враховуючи результати аналізу, проведеного у
підрозділі 1.2 нашої роботи переконані, що використання досвіду Киргизької
Республіки в цьому питанні для нашої країни, принаймні на сьогоднішній
день, є недоречним.
Ст. 93 КК Латвійської Республіки має назву «Наруга над державними
символами» та передбачає:
Зрив, розрив, пошкодження, знищення або інша наруга над державним
гербом або державним прапором Латвії, або публічна наруга над латвійським
державним гімном –
карається позбавленням волі до трьох років або арештом, або
громадськими роботами, або штрафом» [186].
Отже, на відміну від ст. 338 КК України, в законодавчому акті
Латвійської Республіки публічність є обов’язковою ознакою складу лише
злочину у вигляді наруги над державним гімном. У випадку ж наруги над
гербом або прапором цієї країни для кваліфікації діяння за ст. 93 КК
Латвійської Республіки достатньо лише встановити сам факт наруги, який
може бути вчинено як публічно, так і скрито.
З огляду на той факт, що кожен державний символ є рівноцінним та
уособлює країну, така позиція законодавця Латвійської Республіки виглядає
дещо непослідовною.
Аналогічну назву зі ст. 93 КК Латвійської Республіки має ст. 127
КК Литовської Республіки, яка встановлює наступне:
«Будь-хто, хто публічно розірвав, зламав, знищив, спотворив або
іншим чином зіпсував прапор або герб Литовської держави, або публічно
знущався над гімном Литви,

92

карається штрафом, арештом або позбавленням волі на строк до двох
років» [181].
Констатуємо, що на відміну від попередньої країни, в КК Литовської
Республіки

законодавець

більш

послідовно

підійшов

до

питання

встановлення кримінальної відповідальності за наругу над державними
символами, адже передбачив, що для кваліфікації діяння за названою нормою
обов’язковою ознакою складу злочину є публічний характер такої наруги,
незалежно від предмета посягання. Таким чином, в Литовській Республіці, як
і в Україні, кожен державний символ є рівноцінним, що, на нашу думку, є
цілком слушним рішенням, з огляду на його роль та саме формулювання
«державний символ», тобто той, що уособлює та представляє країну.
Кримінальна відповідальність за наругу над державними символами
передбачена і в КК Республіки Молдова. Ст. 347 глави XVII «Злочини проти
публічної влади та безпеки держави» має назву «Наруга над державними
символами» та складається з трьох частин. Частина перша передбачає
наступне:
«Наруга над державними символами (прапором, гербом, гімном)
Республіки

Молдова

або

іншої

держави,

публічно

вивішеними,

використаними або виконаними,
карається

штрафом у розмірі до 850

умовних одиниць або

неоплачуваною працею на користь суспільства на строк від 100 до 200
годин» [82].
На відміну від ст. 338 КК України, законодавець Республіки Молдова
злочин у вигляді наруги над державними символами цієї країни та злочин у
вигляді наруги над державними символами інших держав включив в єдину
частину статті, передбачивши для них тим самим єдину санкцію.
З

викладеного

випливає,

що

ці

кримінальні

правопорушення

розглядаються в Республіці Молдова як рівноцінні. Нагадаємо, в нашій
державі максимальним покаранням за наругу над державними символами
України є позбавлення волі на строк до трьох років, тоді як за наругу над
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піднятим прапором чи гербом іноземної держави – позбавлення волі на строк
до двох років.
Без сумніву, рішення щодо встановлення рівноцінного або різного
покарання за вказані злочини є прерогативою кожної окремо взятої держави,
однак, можливо, в даному аспекті більш вдалим з точки зору дипломатії
виглядає досвід Республіки Молдова.
У ч. 2 ст. 347 КК Республіки Молдова задекларовано:
«Те саме діяння, вчинене:
b) двома або більше особами,
карається штрафом у розмірі від 350 до 1050 умовних одиниць, або
неоплачуваною працею на користь суспільства на строк від 150 до 220 годин,
або позбавленням волі на строк до одного року» [82].
Подібне рішення виглядає досить логічним, адже вчинення злочину у
вигляді наруги над державними символами двома або більше особами несе
більший ступінь суспільної небезпеки. Ще більшого сенсу цій нормі додає
факт того, що у ст. 77 КК Республіки Молдова [82] не передбачено в якості
обтяжуючої обставини вчинення злочину двома або більше особами.
Нагадаємо, вітчизняний законодавець пішов альтернативним шляхом –
встановив більш жорстке максимальне покарання в ч.ч. 1-2 ст. 338 КК
України, та передбачив у ст. 66 в якості обставини, яка обтяжує покарання
вчинення злочину групою осіб за попередньою згодою.
Кожний підхід містить певні недоліки та переваги, однак, враховуючи
той факт, що ч. 2 ст. 347 КК Республіки Молдова дозволяє судам більш точно
визначати покарання (таким чином, в певних випадках унеможливлюється
прийняття суб’єктивного необґрунтованого рішення, відповідно до якого
особа, що вчинила злочин в групі з іншими суб’єктами злочину та особа, яка
діяла самотужки врешті-решт можуть буди засуджені до одного і того самого
покарання) та передбачає в якості обтяжуючої обставини даних складів
злочинів вчинення діяння групою осіб без попередньої змови (подібна ознака
не є обтяжуючою відповідно до ст. 67 КК України), припускаємо, що подібна
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ознака, певно, заслуговує на додатковий аналіз в контексті доцільності
впровадження її в ст. 338 КК України.
Ч. 3 ст. 347 вказаного нормативно-правового акта передбачає:
«Дії, передбачені частинами 1 або 2, вчинені посадовою особою, яка
відповідальна за дотримання порядку використання державних символів,
карається штрафом у розмірі від 850 до 1150 умовних одиниць, або
неоплачуваною працею на користь суспільства на строк від 180 до 240 годин,
або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням у всіх випадках
права займати визначені посади або займатися певною діяльністю на строк
до 5 років» [82].
Не зовсім зрозумілою є фраза «відповідальна за дотримання порядку
використання державних символів», однак, в даному контексті виглядає
цікавою ідея закріплення в якості обтяжуючої обставини складу злочину,
передбаченого ст. 338 КК України вчинення даного діяння службовою
особою. Необхідність внесення таких змін до КК України викликана тим, що
на вказану категорію осіб державою покладаються особливо важливі
обов’язки, більше того, дані особи в багатьох випадках представляють
державу, є її обличчям в очах громадян, тому вчинення ними публічної
наруги над державними символами суттєво підриває авторитет України та
створює загрозу її суверенітету.
Відповідно до ст. 329 КК Російської Федерації «Наруга над Державним
гербом

Російської

Федерації

або

Державним

прапором

Російської

Федерації»:
«Наруга над Державним гербом Російської Федерації або державним
прапором Російської Федерації –
карається обмеженням волі на строк до одного року, примусовими
роботами на той самий строк, або арештом на строк від трьох до шести
місяців, або позбавленням волі на строк до одного року» [153].
Недоліком цієї норми виглядає відсутність в санкції в якості
альтернативного покарання штрафу.
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Ст. 342 глави 31 «Злочини проти порядку управління» КК Республіки
Таджикистан «Наруга над державними символами» передбачає:
«Наруга над державними символами Республіки Таджикистан,карається штрафом у розмірі від 500 показників для розрахунків або
обмеженням волі на строк до двох років або арештом на строк від трьох до
шести місяців або позбавленням волі на строк до одного року» [151].
На відміну від КК України, для кваліфікації діяння за цієї статтею не
обов’язковою є ознака у вигляді публічності вказаного діяння. Санкція ж
ст. 342 КК Республіки Таджикистан досить схожа на ч. 1 ст. 338 КК України.
Основна відмінність між ними полягає у тому, що в КК Республіки
Таджикистан передбачено на одне покарання більше за наругу над
державними символами (обмеження волі), а в КК України міститься більш
жорстке максимальне покарання за вказані дії – позбавлення волі на строк до
трьох років.
У

Республіці

Туркменістан

також

передбачена

кримінальна

відповідальність за посягання на державні символи. Відтак, ст. 178 КК цієї
держави «Наруга над символами держави» передбачає:
«Наруга над Державним прапором Туркменістану, Державним гербом
Туркменістану або Державним гімном Туркменістану,
карається штрафом у розмірі від десяти до тридцяти середньомісячних
розмірів оплати праці або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк до двох років» [154].
Отже, в цілому вказана стаття є майже подібною зі ст. 342 КК
Республіки Таджикистан, однак, вважаємо передбачені в санкції цієї норми
покарання виглядають більш доречними з огляду на зміст вчиненого
суб’єктами даного злочину суспільно небезпечного діяння.
Ст. 215 КК Республіки Узбекистан має назву «Наруга над державними
символами» та передбачає наступне:
«Наруга над Державним прапором, Державним гербом або Державним
гімном Республіки Узбекистан або Республіки Каракалпакстан –
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карається штрафом до двадцяти п’яти мінімальних розмірів заробітної
плати або обов’язковими громадськими роботами до 360 годин або
виправними роботами до трьох років» [152].
Зауважимо, що Каракалпакстан – це автономна республіка на
північному заході Узбекистану, що входить до складу цієї крани [80].
Таким чином, Республіка Узбекистан максимально схожа на Україну за
формою державного устрою, адже містить у своєму складі області та
автономну республіку. Враховуючи наявність в складі України АР Крим, яку
варварські окупувала сусідня держава, дискусійною виглядає думка щодо
закріплення подібного положення у ст. 338 КК України. З одного боку, таке
рішення було б цілком правильним та захищало офіційні символи
республіки, з іншого – в часи, коли над нашою державою нависла смертельна
небезпека з боку терористичних угрупувань та сусідньої держави, подібне
рішення може розхитати суспільство (в частині можливих закликів включити
до цієї статті символи окремих областей) та призвести до негативних
наслідків. Встановлення ж кримінальної відповідальності за наругу над
символами

інших

адміністративно-територіальних

одиниць

виглядає

недоречним з огляду на форму державного устрою нашої Батьківщини.
Враховуючи викладене вважаємо, що, принаймні на сьогоднішній день,
слід обмежитись закріпленням кримінальної відповідальності за публічну
наругу виключно над державними символами України.
Отже, в більшості випадків норми країн пострадянського простору, що
встановлюють кримінальну відповідальність за наругу над державними
символами є досить схожими між собою. Серед цікавих законодавчих рішень
слід виокремити ст. ст. 347 КК Республіки Молдова (однакове покарання за
наругу над державними символами цієї країни та символами іноземних країн;
закріплення в якості кваліфікуючої ознаки вчинення діяння посадовою
особою) та передбачення в санкціях КК багатьох країн колишнього СРСР
покарань у вигляді громадських (Республіка Білорусь, Республіка Казахстан,
Латвійська Республіка, Республіка Узбекистан, Республіка Молдова) та
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виправних робіт (Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка
Казахстан, Республіка Туркменістан, Республіка Узбекистан).
Після

розгляду

відповідальність

за

законодавства,
посягання

на

що

встановлює

державні

символи

кримінальну
в

країнах

пострадянського простору проаналізуємо деякі нормативно-правові акти
інших країн.
У параграфі «110 е» КК Королівства Данія задекларовано:
«Кожна особа, яка відкрито ображає іноземну націю, іноземну державу,
її прапор або будь-який інший державний символ, або прапор Організації
Об’єднаних Націй або Ради Європи,
карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох
років» [175].
З

наведеного

випливає,

що

норма

закріплює

кримінальну

відповідальність виключно за посягання на символи іноземних держав та
міжнародних організацій, тоді як подібні дії, спрямовані на символи
Королівства Данія не кваліфікуються в якості злочинів.
На нашу думку, даний підхід, особливо враховуючи внутрішню та
зовнішню обстановку, що склалася навколо України, є неприйнятним для
нашої держави.
У параграфі 248 КК Князівства Ліхтенштейн «Образа держави та її
символів» передбачено:
«1) Особа, яка публічно ображає або проявляє ненависть до Князівства
Ліхтенштейн,
карається позбавленням волі на строк до одного року або штрафом у
розмірі до 720 щоденних ставок.
2) Особа, яка вчинила діяння, передбачене ч. 1 шляхом публічної
наруги над національним прапором або

над встановленим владою

Ліхтенштейну гербом, або державним гімном,
карається тюремним ув’язненням на строк до шести місяців або
грошовим штрафом до 360 щоденних ставок» [176].
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На підставі наведеного можна зробити висновок про те, що в цій
європейській країні посягання на державні символи розглядається в якості
кваліфікованого складу злочину у вигляді образи держави. Думається, таке
рішення є доволі слушним, адже посягаючи на атрибути держави, особа в
будь-якому випадку проявляє зневагу до держави, а ступінь суспільної
небезпеки такого злочину набагато вищий, ніж у випадку вчинення діяння,
передбаченого в ч. 1 цієї статті.
У Республіці Північна Македонія особа, яка посягає на державні
символи також притягається до кримінальної відповідальності. У ст. 178 КК
цієї держави задекларовано:
«Той, хто умисно ображає або висміює Республіку Македонію, її
прапор, герб або гімн,
карається грошовим штрафом» [88].
Незрозумілою виглядає доцільність використання терміну «висміює»,
який поглинається в даному випадку більш широким – «образа».
Також слід відзначити той факт, що санкція даної норми передбачає
єдине доволі м’яке, покарання – штраф. Запозичення досвіду Республіки
Північна Македонія в даному питанні також виглядає неприйнятним, адже в
багатьох найбільш суспільно небезпечних випадках таке покарання може
перетворитися на банальний відкуп.
У ч. 1 параграфа «90а» КК Федеративної Республіки Німеччина (далі ФРН) «Образа держави та її символів» зазначається:
«(1) Хто публічно, на зібранні або шляхом розповсюдження писемних
матеріалів:
1. Завдає образи Федеративній Республіці Німеччина або одній з її
Земель або їх конституційному ладу або зловмисно паплюжить або
2. Ображає кольори, прапор, герб або гімн Федеративної Республіки
Німеччина або однієї з її Земель, карається позбавленням волі на строк до
трьох років або грошовим штрафом [176].
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На відміну від параграфа 248 КК Князівства Ліхтенштейн, у ФРН
образа державних символів розглядається не в якості кваліфікованого складу
злочину у вигляді образи держави, а як близький за ступенем суспільної
небезпеки самостійний склад злочину. Як наслідок, за образу держави та
образу державних символів передбачені однакові альтернативні покарання –
позбавлення волі на строк до трьох років або грошовий штраф.
Зауважимо, що санкція вказаної норми доволі схожа на санкцію ст. 338
КК України (навіть строк максимального покарання у вигляді позбавлення
волі однаковий).
Також слід відзначити той факт, що ця норма встановлює кримінальну
відповідальність за посягання не тільки на загальнодержавні символи, але і
на символи Земель. Під Землями в даному випадку розуміються політикоадміністративні території. Нагадаємо, подібна норма щодо закріплення
кримінальної відповідальності за посягання на символи автономної
республіки Каракалпакстан передбачена в КК Республіки Казахстан. У
випадку ж ФРН таке положення обумовлено формою державного устрою цієї
країни (федерація).
У ч. 2 параграфа «90а» КК ФРН проголошено:
«(2) Так само карається той, хто знищує, знімає, пошкоджує або
паплюжить

публічно

виставлений

прапор

Федеративної

Республіки

Німеччина або однієї з її Земель, або герб Федеративної Республіки
Німеччина або однієї з її Земель, що публічно закріплений державним
органом влади, або вчиняє дії, що є образливими по відношенню до цих
символів.
Замах карається» [176].
У ряді викладених вище норм КК зарубіжних країн по-різному
врегульовано питання встановлення кримінальної відповідальності за наругу
над державними символами: в одних країнах обов’язковою ознакою складів
таких злочинів є публічний характер дій, в інших же – для визнання
посягання на атрибути держави злочином достатньо встановити лише сам
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факт наруги. Позиція ж законодавця ФРН є дещо унікальною, адже в цій
країні сам факт посягання на державні символи є злочином, а публічний
характер таких дій виступає в якості обтяжуючої ознаки даного злочину та
кваліфікується за ч. 2 цієї норми.
Без сумніву, досвід ФРН в цьому питанні виглядає доволі цікавим, а
вказаний вище підхід – цілком справедливим та зваженим.
У ч. 3 параграфа «90а» КК ФРН вказано:
«(3) Покарання полягає у позбавленні волі на строк до п’яти років або
грошовому штрафі, якщо злочинець своїм діянням умисно виступає проти
цілісності Федеративної Республіки Німеччина або проти її конституційних
основ» [176].
Безперечно, такі діяння несуть підвищену суспільну небезпеку, тому
закріплене за них покарання є обґрунтовано суворим.
Кримінальна відповідальність за наругу над державними символами
передбачена і в КК Республіки Польща. Ст. 137 глави XVII «Злочини проти
Республіки Польща» Особливої Частини вказаного нормативно-правового
акта закріплює:
«§ 1. Будь-хто, хто публічно ображає, знищує, пошкоджує або зриває
герб, прапор або інший державний символ, повинен бути підданий штрафу,
покаранню у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до одного
року.
§ 2. Таке ж покарання застосовується до будь-кого, хто на території
Республіки Польща принижує, пошкоджує або зриває герб, прапор або інший
символ іноземної держави, виставлений публічно її представником або за
наказом польського органу влади» [179].
Диспозиції ч. 1 та ч. 2 ст. 137 Республіки Польща майже ідентичні зі
ст. 338 КК України, однак санкції цих норм суттєво різняться: по-перше, в
КК сусідньої країни злочини, передбачені в кожній з частин вважаються
однаковими за ступенем суспільної небезпеки, тому за них передбачені єдині
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санкції (як і в КК Республіки Молдова), а, по-друге, за ці злочини
передбачені більш м’які покарання.
Як зазначалося вище (в рамках аналізу КК Республіки Молдова),
інтеграція в КК України першої відмінності є доволі актуальною
(закріплення однакової санкції для ч. 1 та ч. 2 ст. 338 КК України). Що ж
стосується другої (пом’якшення покарань), можливо, цікавим було б
запозичити досвід Республіки Польща в ч. 1 ст. 338 КК України та знизити
строковість максимального покарання у вигляді позбавлення волі на строк до
одного року, а покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років
(яке наявне в чинній редакції ч. 1 ст. 338 КК України) передбачити виключно
в разі наявності обтяжуючих обставин (наприклад, як зазначалося вище, в
разі вчинення наруги над державними символами службовою особою) у ч. 2
ст. 338 КК України.
Цікавим вбачається рішення законодавця Сербії виокремити в КК цієї
держави окремий розділ «Завдання шкоди репутації Сербії», що складається
зі ст.ст. 173-174. У ст. 174 задекларовано:
«Хто публічно ображає Сербію, її прапор, герб або гімн,
карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох місяців».
На нашу думку, максимальне покарання, передбачене у санкції цієї
статті є занадто м’яким. В окремих випадках вчинення (особливо за
наявності обтяжуючих обставин) таке покарання є недостатнім.
Зауважимо, що ст. 174, яка також важить до складу вказаного розділу,
передбачає кримінальну відповідальність за заподіяння шкоди репутації
Сербії через певні види дискримінації [180].
Виділення цих двох злочинів в окрему групу виглядає доволі цікавим
рішенням, адже обидва суспільно небезпечних діяння завдають шкоди
авторитету та іміджу держави.
Стаття 364 КК Словаччини має назву «Хуліганство». Ч. 1 цієї статті
передбачає:
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«(1) Будь-яка особа, яка дією або в усній формі вчиняє грубу
непристойність або порушує порядок в громадському місці або місці,
доступному для громадськості, зокрема
а) вчиняючи напад на іншу особу,
б) здійснюючи наругу над державним символом,
в) здійснюючи наругу над історичним або культурним пам’ятником,
г) суттєво заважаючи зібранню громадян або проведенню спортивних
чи культурних заходів, або
д) викликаючи громадське незадоволення шляхом вчинення полового
акту, ексгібіціонізму або іншої патологічної сексуальної практики,
карається позбавленням волі на строк до трьох років» [188].
З наведеного випливає, що законодавець Словаччини не виокремлює
посягання на державні символи в якості окремого складу злочину. Натомість,
вказане діяння є ознакою іншого злочину – хуліганства.
Думається, враховуючи досвід ряду викладених вище іноземних країни
в питанні регулювання кримінальної відповідальності за наругу над
державними

символами,

таке

рішення

сусідньою

країни

є

досить

специфічним та дискусійним. Дійсно, діяння у вигляді хуліганства та
посягання на атрибути держави досить часто мають ряд спільних ознак,
проте, все ж таки, між ними також існує ряд відмінностей, через які вони
мають бути закріплені в КК в якості різних злочинів.
Ч. 2 ст. 363 КК Словаччини закріплює:
(2) Злочинець підлягає покаранню у вигляді тюремного ув’язнення на
строк від шести місяців до трьох років, якщо він вчиняє злочин,
передбачений у ч. 1
а) діючи з особливих мотивів;
б) діючи більш небезпечним способом;
в) діючи в присутності групи осіб, яким не виповнилося 18 років [188].
За задумом ч. 2 передбачає кваліфікований склад злочину, однак в
такому випадку не зовсім логічним виглядає однакове з ч. 1 максимальне
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покарання. Напевно, більш доречним було б передбачити суворіше
покарання за вчинення цього суспільно небезпечного діяння.
Кримінальна відповідальність за посягання на атрибути держави існує і
в Турецькій Республіці. У ч. 1 ст. 300 глави третьої «Злочини проти
суверенітету держави та репутації державних органів», що має назву
«Приниження символів державного суверенітету» передбачено:
«(1) Особа, яка розриває, спалює або іншим чином принижує
турецький прапор, засуджується до позбавлення волі на строк від одного до
трьох років. Це положення застосовується відносно будь-якого знаку, що має
білий півмісяць та зірку на червоному фоні, як це закріплено у Конституції,
що використовується в якості символу суверенітету Держави Турецька
Республіка» [187].
Названа норма суттєво відрізняється від розглянутих до цього, тому що
предметом злочину в даному випадку є не тільки звичні державні символи,
але і знаки, на яких зображені схожі державні атрибути. Можливо, таке
рішення є актуальним враховуючи особливості прапору цієї республіки (не
тільки кольори, але і символи у вигляді півмісяця та зірки). З огляду на цей
фактор стає зрозумілим, що особа, яка вчиняє злочин у вигляді наруги над
державними символами не могла вчинити свої дії випадково, без наміру
образити державні атрибути.
Звісно, з огляду на особливості державних символів України, зокрема
прапора, передбачення подібних положень у ст. 338 КК України є
недоцільним, адже поєднання блакитного та жовтого кольорів досить часто
зустрічається в повсякденному житті не в контексті символу України –
Державного Прапора, тому в ряді випадків посягання на речі або знаки, що
мають ці кольори не становлять складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338
КК України (наприклад, особа під час спортивних змагань в пилу боротьби
зриває на собі спортивну екіпіровку, що має такі ж самі кольори). Крім того,
не можуть бути визнані предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК
України декоративні зображення державних символів України, так як вони
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не мають офіційного характеру (це питання буде розглянуто у підрозділі 2.1
нашої дисертаційної роботи).
У ч. 2 КК Республіки Туреччина задекларовано:
«(2) Особа, що публічно принижує державний гімн, має бути засуджена
до покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до двох
років» [187].
З викладеного можна зробити висновок, що в Республіці Туреччина
посягання на державний прапор вважається більш тяжким злочином, ніж
посягання на державний гімн, адже за перший злочин передбачене більш
тяжке покарання. Нагадаємо, схожий пріоритет існує в КК Латвійської
Республіки.
Вважаємо, так як кожен з цих символів є державним, а отже уособлює
країну, наведений дисбаланс виглядає не зовсім коректним, через це більш
слушним виглядає поширений в більшості країн (в тому числі в Україні)
підхід, за яким кожен офіційний атрибут є рівноцінним.
(3) Якщо злочин, передбачений цією статтею, вчинений громадянином
Туреччини в іноземній державі, штраф має бути збільшений на одну
третину» [187].
Можливо, рішення передбачити вказану норму обумовлено тим, що за
таких обставин авторитету державі потенційно може бути завдано більшої
шкоди, адже такі дії за кордоном можуть викликати антитурецькі протести в
іноземній державі.
У ст. 349 глави «Злочини проти репутації Республіки Хорватія» КК
Республіки Хорватія зазначено:
«Той, хто публічно ображає або принижує Республіку Хорватію, її
прапор, герб або національний гімн,
карається позбавленням волі на строк до одного року [187].
Слід відзначити той факт, що крім посягання на державні символи
зазначена вище норма передбачає також кримінальну відповідальність за
образу самої країни. В цілому таке рішення виглядає доречним, так як, по
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суті, окреслене діяння несе такий же ступінь суспільної небезпеки, як і
«класична» наруга над державними символами. Через це, ймовірно, цікавим
було б спроектувати вказане положення в ч. 1 ст. 338 КК України, проте,
дане питання вимагає додаткових досліджень.
Схожим є зміст ст. 198 глави «Злочини проти репутації Чорногорії» КК
Чорногорії:
«Публічна образа Чорногорії, публічна наруга над її прапором, гербом
або гімном,
карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного
року» [89].
Зауважимо, що названа глава КК цієї країни складається лише з даної
статті. В цілому ж ст. 198 КК Чорногорії виглядає більш гуманною, ніж
ст. 349

КК

Республіки

Хорватія

через

наявність

у

санкції

статті

альтернативного покарання у вигляді штрафу.
У ст. 270 КК Швейцарської Конфедерації «Посягання на швейцарські
національні символи» вказано:
«Особа, яка умисно зриває, пошкоджує або образливо діє по
відношенню до герба або прапора Конфедерації або кантонів,
підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років
або грошовому штрафу» [185].
Зазначимо, що кантон – це адміністративно-територіальна одиниця цієї
країни. Встановлення кримінальної відповідальності за посягання на символи
кантонів обумовлено специфікою державного устрою (Швейцарія –
федеративна республіка). Схожі положення, як було встановлено вище,
містяться у КК Республіки Казахстан та КК ФРН.
В цілому ж зміст ст. 270 КК Швейцарської Конфедерації є
«класичним» для норм, що передбачають кримінальну відповідальність за
посягання на державні символами.
З огляду на проаналізовані вище норми законів про кримінальну
відповідальність зарубіжних країн можна зробити висновок, що в більшості
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випадків вони схожі на ст. 338 КК України, а відмінності, як правило, є
незначними та зумовлені певними особливостями тієї чи іншої держави
(історичні традиції, форма державного устрою тощо). Втім, цікавим виглядає
досвід окремих країн щодо

впровадження до санкцій статей, які

передбачають кримінальну відповідальність за наругу над державними
символами

покарань

у

вигляді

виправних

та

громадських

робіт;

запровадження однакових санкцій за наругу над державними символами
відповідної країни та символами зарубіжних країн; встановлення в якості
кваліфікуючої ознаки вчинення наруги над державними символами
посадовою особою, передбачення кримінальної відповідальності за публічне
приниження держави.
Нагадаємо, що санкція ч. 1 ст. 338 КК України передбачає три види
покарань: штраф, арешт та позбавлення волі на певний строк.
У період з 2009 по 2018 рр. за наругу над державними символами
України було засуджено 31 особу. З них 22 особи було засуджено до
покарання у вигляді штрафу та 5 – у вигляді арешту. Ще 4 осіб було
засуджено, але звільнено від покарання ( 3 – з випробуванням, 1 – унаслідок
акта амністії) [139]. Більш детальна інформація міститься у нижчевикладеній
таблиці:
Види кримінальних покарань, до яких були засуджені суб’єкти
злочинів у вигляді наруги над державними символами України у період
з 2009 по 2018 рр.
Вид покарання
Рік

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Кількість
засуджених
(всього)
4
1
0
1
0
4
10

Арешт

2
0
0
0
0
0
2

Штраф

2
1
0
1
0
3
7

Особа засуджена,
але звільнена від
покарання з
випробуванням
0
0
0
0
0
1
1

Особа засуджена,
але звільнена від
покарання
унаслідок акта
амністії
0
0
0
0
0
0
0
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2016
2017
2018
Всього

6
1
4
31

0
0
1
5

6
0
2
22

0
0
1
3

0
1
0
1

З наведеного випливає, що на практиці суб’єкти злочину у вигляді
наруги над державними символами України засуджуються всього до двох
видів покарань: штрафу та арешту. Таким чином, суди, ймовірно, вважають,
що покарання у вигляді позбавлення волі занадто жорстке, з огляду на
ступінь суспільної небезпечності.
Викладені дані в черговий раз свідчать про доцільність зниження
максимального строку позбавлення волі за вчинення наруги над державними
символами до 1 року (за прикладом сусідньої Республіки Польща). Існуюче ж
на сьогоднішній день покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох
років пропонуємо передбачити виключно для кваліфікованого складу
злочину, наприклад, в разі вчинення наруги над державними символами
службовою особою (деякі зарубіжні країни обрали схожий шлях).
Крім того, як наголошувалось вище, цікавим виглядає запозичення
досвіду зарубіжних країн в частині передбачення покарань у вигляді
громадських та виправних робіт за наругу над державними символами.
Нагадаємо, відповідно до ст. 51 КК України [93], ці покарання за тяжкістю
займають місце між штрафом та арештом, тому в ситуаціях, коли
призначення суб’єкту кримінального правопорушення у вигляді наруги над
державними

символами

України

штрафу

виглядає

занадто

м’яким

покаранням, а арешту – досить жорстким, суди матимуть чудову
альтернативу у вигляді засудження такої особи до громадських чи виправних
робіт. Крім того, як зазначає А.Ю. Александрова, передбачення покарання у
вигляді

громадських

робіт

в

багатьох

випадках

робить

вчинення

кримінального правопорушення морально невигідним [1, с. 233].
На підставі викладеного пропонуємо наступну редакцію ст. 338 КК
України:
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«Стаття 338. Наруга над державними символами
1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним
Гербом України чи Державним Гімном України, або публічна наруга над
офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної
держави –
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк до ста годин, або виправними
роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців,
або позбавленням волі на строк до одного року.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою –
караються позбавленням волі на строк до трьох років».
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Висновки до першого розділу
Встановлено відсутність закріпленої в нормах права юридичної
відповідальності за посягання на атрибути держави в Київській Русі можна
пояснити двома основними причинами: відсутністю самих державних
символів у повному розумінні цього слова та суттєвою роллю звичаєвого
права (тобто відповідальність за посягання на символи Великого князя
Київського формально могла існувати, але не була закріплена в нормативноправових актах).
Формально визначеного покарання за образу монарха (яку можна
розглядати в якості прообразу злочину у вигляді посягання на атрибути
держави) або наклеп на нього у Великому князівстві Литовському не
існувало. Законодавець лише встановлював види покарань, що не могли бути
застосовані до суб’єкта даного діяння: смертна кара, конфіскація майна та
відібрання титулів та переваг.
У Великому князівстві Литовському образ великого князя фактично
сприймався як державний символ, що стало підставою встановлення
юридичної відповідальності у Статуті 1566 р. за образу самодержавця (що
могла проявлятися в карикатурах на нього, промовлянні в його адрес
лайливих слів тощо).
В Російській імперії особа монарха фактично ототожнювалася з
образом держави, а відтак його можна навіть розглядати в якості своєрідного
державного

символу,

посягання

на

який

розглядалося

як

злочин,

спрямований проти держави. Більш того, ця роль імператора навіть
посилилася, що призвело до передбачення спочатку у Зводі 1832 р., а потім і
в Уложенні 1845 р. кримінальної відповідальності за цілий ряд злочинів не
тільки за образу монарха, але і членів його родини. Покарання за вчинення
цієї групи злочинів були занадто жорстокими, навіть варварськими (смертна
кара, тілесні покарання та каторжна робота на тривалий термін). Безперечно,
вказані злочини були суспільно небезпечними (особливо враховуючи той
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факт, що своїми діями суб’єкт злочину в певному сенсі принижував не тільки
монарха, але і специфічний атрибут держави в його особі), однак якщо
передбачені

за

них

покарання

в

Угорському

уложенні

дозволяли

перевиховати суб’єкта злочину або ж банально ізолювати від суспільства, то
аналогічні норми в Російській імперії були спрямовані на помсту суб’єкту
злочину шляхом перетворення його на раба та подальшим фізичним
знищенням.
Норми, що встановлювали кримінальну відповідальність за образу
короля в цілому були схожими на ті, що були передбачені в російському
Уложенні 1845 р., однак мали певні суттєві відмінності. Найважливішою
відмінністю вбачається передбачення в Угорському уложенні більш
гуманних та справедливих санкцій за вчинення цієї групи злочинів, адже
даний закон не передбачав тілесних покарань, накладення клейма, каторжних
робіт тощо.
Таким чином, на відміну від Уложення 1845 р., в новій редакції
Уложення 1903 відбулись важливі зміни: за образу монарха більше не
призначалися тілесні покарання, а родичі імператора (крім наслідника трону
та імператриці) все більше сприйматися не як частина держави, а як владна
еліта. В цілому ж, Уложення 1903 в частині питання встановлення
кримінальної відповідальності за посягання на державні символи можна
сприймати як певну суміш Угорського уложення та Уложення 1845 р. Воно
було більш жорстке в частині покарань, ніж перше, та набагато ліберальніше,
ніж друге. В ряді випадків наруга над державними символами на початку ХХ
ст. в Російській імперії могла також кваліфікуватись за ст. 128 Уложення
1903 р. як зухвала неповага до верховної влади.
КК УРСР 1922 р. став першим вітчизняним нормативно-правовим
актом, що прямо встановлював кримінальну відповідальність за наругу над
державними символами в сучасному розумінні. Не дивлячись на таку
історичну важливість цієї норми, вона містила суттєвий недолік у вигляді
відсутності верхньої межі покарання.
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Сучасний

стан

кримінально-правового

забезпечення

охорони

державних символів України характеризується досить неоднозначними
тенденціями щодо застосування ч. 1 ст. 338 КК України на практиці та
відсутністю належного його наукового супроводження.
Доведено, діяння у вигляді наруги над державними символами України
відповідає

основним

підставам

та

принципам

криміналізації,

тому

законодавець цілком справедливо передбачив за нього кримінальну
відповідальність у ч. 1 ст. 338 КК України, яка є соціально обумовленою.
В більшості випадків норми країн пострадянського простору, що
встановлюють кримінальну відповідальність за наругу над державними
символами є досить схожими між собою. Серед цікавих законодавчих рішень
слід виокремити ст. ст. 347 КК Республіки Молдова (однакове покарання за
наругу над державними символами цієї країни та символами іноземних країн;
закріплення в якості кваліфікуючої ознаки вчинення діяння посадовою
особою) та передбачення в санкціях КК багатьох країн колишнього СРСР
покарань у вигляді громадських (Республіка Білорусь, Республіка Казахстан,
Латвійська Республіка, Республіка Узбекистан, Республіка Молдова) та
виправних робіт (Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка
Казахстан, Республіка Туркменістан, Республіка Узбекистан).
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РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ НАРУГИ НАД
ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ
2.1 Об’єкт наруги над державними символами України
У вітчизняній науці кримінального права загальноприйнятою є думка
про те, що склад злочину складається з чотирьох обов’язкових елементів:
об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Як правило, кожне
дослідження починається з розкриття об’єкта злочину. Не будемо зраджувати
традиціям та також розпочнемо аналіз складу злочину у вигляді наруги над
державними символами України з його об’єкта.
Як слушно вказує Є.Л. Стрельцов, саме встановлення об’єкта, згідно
вітчизняної кримінально-правовій доктрині, дає змогу установити суспільну
небезпечність конкретного діяння, провести необхідну систематизацію
злочинів, відмежувати одні злочинні діяння від інших [138, c. 132].
Без сумніву, значення об’єкта злочину складно переоцінити, адже він є
обов’язковим

елементом

будь-якого

складу

злочину.

Таким

чином,

відсутність об’єкта свідчить про відсутність самого злочину.
У кримінальному праві практично одностайно визначено, що об’єкт
злочину – це те, на що посягає особа, яка вчиняє злочинне діяння. Однак
питання про те, чому саме заподіюється або може бути заподіяно шкоду в
результаті вчинення злочину, вже протягом багатьох років залишається
досить дискусійним. Злочин завжди посягає на певний об’єкт, заподіює йому
шкоду або створює загрозу її заподіяння [56, c. 88].
Найбільш популярним залишається підхід, відповідно до якого
об’єктом злочину виступають охоронювані законом про кримінальну
відповідальність суспільні відносини. Ці відносини є найбільш важливими, а
їх охорона необхідна для нормального існування та функціонування
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суспільства. Серед прихильників цього підходу такі відомі вітчизняні вчені,
як Ю.В. Александров, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.К. Грищук,
В.А. Клименко, М.Й. Коржанський, І.І. Митрофанов, М.І. Панов, В.Я. Тацій,
В.В. Шаблистий та ін.
Слід зазначити, що до заснування СРСР в науковому суспільстві
існував плюралізм думок щодо сутності поняття «об’єкт злочину», але з
приходом до влади більшовиків вчені все частіше почали висловлювати
думку щодо необхідності визнання об’єктом злочину суспільних відносин.
Врешті-решт вказаний підхід було визнано «єдиновірним».
Чудовим

підтвердженням

вищевикладеного

слугують

роздуми

радянських вчених А.А. Піонтковського, П.С. Ромашкіна та В.М. Чхиквадзе
про те, що радянська теорія кримінального права з перших років її існування
розглядає об’єкт злочину в якості суспільного відношення. Вже у підручнику
Загальної частини радянського кримінального права, виданому у 1925 р,
підкреслювалось, що об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, що
охороняються апаратом кримінально-правового примусу. Ідея визнання
об’єктом злочину суспільних відносин описувалась і у шести виданнях
Загальної частини підручника кримінального права ВІЮН (Всесоюзний
інститут юридичних наук). У радянській літературі з питань кримінального
права ця думка є загальновизнаною. Вона викладена у працях А.Н. Трайніна,
Н.Д. Дурманова, Н.І. Загороднікова, М.А. Шнейдера, Б.С. Нікіфорова та
інших криміналістів. Багаточисленні дисертації, захищені на теми Загальної
частини радянського кримінального права, одноосібно випливають з
розуміння об’єкта як суспільного відношення. Таке розуміння об’єкта прямо
пов’язано з матеріальним розумінням злочину у радянському кримінальному
праві як діяння небезпечного для основ радянського устрою або
соціалістичного правопорядку [118, c. 112-113].
Дана думка майже 70 років розглядалася в офіційній науці
кримінального права в якості безальтернативної. З розпадом СРСР все
частіше почали лунати ідеї визнання об’єктом злочину інших правових явищ,
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однак,

як

було

зазначено

вище,

ідея

визнання

об’єктом

злочину

охоронюваних законом суспільних відноси залишається домінуючою.
І.І. Чугуніков зазначає, що падіння статусу об’єкта як повноцінного
елемента складу злочину, що спостерігається особливо останнім часом,
зумовлено низкою факторів як доктринального, так і нормативного
характеру. Серед перших найважливішою є широкомасштабна ревізія
концепції «об’єкт – суспільні відносини», яка відбувається в сучасний
період, унаслідок чого були реанімовані добре відомі як вітчизняній, так і
закордонній кримінально-правовій теорії підходи до визначення поняття
об’єкта злочину як правового блага, соціальної цінності, прав і свобод
людини або ж людини загалом. Безумовно, сама по собі наукова дискусія є
річчю цілком закономірною. Однак відсутність загального знаменника та
неймовірна паліативність визначення об’єкта злочину в підсумку призвели
до того, що це поняття в доктрині кримінального права почало втрачати
своє принципове значення [171, c. 61].
Вважаємо, дана позиція є занадто критичною та навіть дещо
радикальною. Про важливість цього обов’язкового елемента будь-якого
складу злочину вже було описано вище. Через це, переконані, аналіз складу
злочину у вигляді наруги над державними символами нашої держави без
дослідження його об’єкта не можна назвати повним.
Зрозуміло, що для встановлення об’єкта злочину, передбаченого ч. 1
ст. 338 КК України слід визначити зміст самого поняття «об’єкт злочину».
Для цього розглянемо деякі альтернативні підходи розкриття змісту даного
питання.
У середині XIX ст. А.Ф. Бернер та М.А. Неклюдов запропонували
позицію, відповідно до якої злочином визнавалось протиправне посягання на
сам об’єкт людських відносин [11, c. 320].
На перший погляд, вказана думка є близькою до ідеї визнання об’єктом
злочину суспільних відносин. Однак, на відміну від пануючого підходу вчені
визначали об’єктом злочину не самі відносини, а їх об’єкт. Такими
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об’єктами, на думку науковців, могли бути право, релігія, мораль та
держава [11, c. 308].
На сьогоднішній день запропонований підхід виглядає недоречним,
адже, по-перше, включає у себе не весь зміст суспільних відносин, а, подруге, він не охоплює всі суспільно небезпечні діяння, передбачені КК в
якості злочинів (наприклад, комп’ютерні злочини).
В жодному разі не можна розглядати в якості об’єкта злочину норми
права, так як суб’єкт злочину, вчиняючи суспільно небезпечне діяння лише
порушує відповідну норму КК, а не посягає на неї. Стаття КК в даному
випадку виступає правилом поведінки, порушення якого тягне за собою
законодавчі підстави притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Відомий юрист середини XIX- початку ХХ ст. Франц фон Ліст у своїх
працях наголошував на тому, що в якості природної та загальноприйнятої
підстави для поділу загальної частини науки кримінального права слугує
відмінність юридичних благ, які захищені покараннями та на які посягає
злочин, тобто різниця тих інтересів, що користуються правовим, а саме –
кримінально-правовим захистом з боку законодавства. Юридичне благо, як
предмет правового захисту, зводиться врешті-решт завжди до людського
існування в його різних проявах. Людське існування є основним юридичним
благом, тобто ядром усіх юридично захищених інтересів. Воно виступає у
двоякій формі: як існування людини в якості окремої особи, або ж як
існування її в якості члена суспільства. Таким чином, всі охоронювані
кримінальним правом інтереси, які зачіпає злочин, поділяються на
юридичні блага окремої особи та юридичні блага суспільства, як
цілого [163, с. 1].
Основним недоліком цієї позиції є ототожнення автором категорій
«блага» та «інтерес». Питання співвідношення цих понять є предметом
дослідження багатьох вчених Слушними з цього приводу є роздуми
Г.О. Усатого про те, що інтерес означає прагнення (не юридичну
можливість) до користування у межах правого регулювання конкретним
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матеріальним та/або нематеріальним благом та розглядається як простий
легітимний дозвіл [158, c. 239].
Таким чином, категорії «інтерес» та «благо» тісно пов’язані між
собою, проте їх в жодному разі не слід розглядати в якості синонімів.
Зауважимо, що інтерес також тісно пов’язаний з вказаними вище
суспільними відносинами. Більше того, в ряді випадків саме інтерес
дозволяє більш точно встановити об’єкт злочину.
Не дивлячись на названі зв’язки інтересу з поняттями «блага» та
«суспільні відносини», його в жодному разі не можна розглядати в якості
об’єкта злочину. Слушними з цього приводу є зауваження В.Я. Тація, який
вказує, що коли об’єкт визначається за допомогою вказівки на відповідний
інтерес, то це не свідчить про підміну суспільних відносин як об’єкта
злочину його інтересом. Об’єктом будь-якого злочину (як загальним, так і
родовим або безпосереднім) все одно є лише суспільні відносини, які
охороняються кримінальним законом. Указуючи на інтерес як на об’єкт
відповідного злочину, ми одночасно маємо на увазі й ті поставлені під
охорону кримінального закону невидимі суспільні відносини, які стоять за
відповідними інтересами [143, c. 142].
Викладена позиція Ф. фон Ліста тривалий час користувалася широкою
популярністю у вітчизняних наукових колах. Деякі вчені в галузі
кримінального права навіть намагалися модернізувати цю ідею за
допомогою власних корективів.
На особливу увагу заслуговує підхід Е.Я. Немировського, який
зазначав, що будь-який злочин передбачає: 1) суб’єкта, тобто особу, яка
його вчиняє, 2) дію або бездіяльність (поведінку, діяння), якою він
вчиняється, 3) об’єкт, на який він посягає і яким слугує захищений
правовою нормою інтерес (або благо). Ці три елемента дають загальний
склад злочину, на відміну від складів окремих злочинів, як вбивство,
крадіжка, передбачених в особливій частині. Аналіз загального складу
утворює зміст вчення про злочин, до якого відноситься, поміж того, аналіз
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тих форм його прояву, які можуть зустрічатись при його різних видах:
замаху, співучасті, сукупності або ж єдності деліктів [113, c. 55].
Зрозуміло, що на сьогоднішній день вчені (цілком обґрунтовано)
виокремлюють четверту обов’язкову ознаку будь-якого складу злочину –
суб’єктивну сторону, однак, в даному випадку, цікавою виглядає думка
Е.Я. Немировського щодо змісту об’єкта злочину – захищений правовою
нормою інтерес або благо, на який посягає суб’єкт злочину.
Як і Ф. фон Ліст, вчений в якості об’єкта злочину розглядав категорії
«блага» та «інтерес». Проте, на відміну від австро-німецького вченого,
Е.Я. Немировський не ототожнював ці категорії, а розглядав їх в якості
різних правових категорій, що перебувають у тісному зв’язку. Останній
факт, на сьогоднішній день, як було вказано вище, не викликає жодних
сумнівів. Що ж стосується сутності об’єкта, з наведених аргументів стає
зрозумілим, що об’єкт злочину не можна розглядати в якості інтересу, на
який посягає суб’єкт злочину.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день ідея визнання об’єктом
злочину певних благ є однією з найбільш поширених (після підходу
суспільних відносин та соціальних цінностей).
Відтак, А.Ф. Зелінський та В.М. Куц впевнені, що надання
гіпертрофованого значення об’єкту злочину у вигляді суспільних відносин
при визначенні суті злочину, а звідси і в кваліфікації злочинів та
розподіленні їх на глави Особливої частини Кримінального кодексу давно
себе вичерпало. По-перше, викликає заперечення визнання об’єктом злочину
не реальних цінностей, а голої абстракції. Більш обґрунтованим, а головне
таким, що відповідає Конституції України, було б визнання об’єктом злочину
охоронюваних законом благ людини та суспільства. Звичайно, люди в
процесі своєї життєдіяльності вступають в різні відносини, але головне – не
це, а їх добробут і спокій, нормальне функціонування суспільних та
державних установ. По-друге, при систематизації матеріалу Особливої
частини слід врахувати не тільки об’єкт, а весь комплекс ознак, що
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характеризують злочин та злочинця: форму вини, мотивацію поведінки,
соціальний статус суб’єкта, спосіб скоєння злочину та інше, тобто виходити з
комплексної кримінологічної характеристики злочинного прояву. Іншими
словами, за основу систематизації Особливої частини КК треба взяти такий
критерій, як кримінологічна характеристика злочину, а не одну-єдину ознаку
– об’єкт, та ще й в образі суспільних відносин [77, c. 152].
Думається, означена думка є доволі дискусійною, адже вчені спочатку
пропонують визнавати об’єктом злочину реальні цінності, а потім
наполягають на доцільності розгляду в якості такого благ людини та
суспільства.
З цього приводу вбачається актуальною думка В.Я. Тація, який
запевняє, що не можна погодитись із ідеєю визнання об’єктом злочину
певного блага, поняття якого є ще вужчим, ніж соціальні цінності. Вчений
вважає, що слід погодитись з висловленою в літературі думкою про те, що
категорією

«благо»

неможливо

охопити

всі

реалії

дійсності,

які

охороняються законом про кримінальну відповідальність. Якщо віднесення
до категорії «благо» таких реалій дійсності, як життя , здоров’я, свобода,
гідність безпека людини, її майновий стан і соціальний статус, не викликає
сумніву, то цього не можна сказати, наприклад, про діяльність пенітенціарної
системи, що є вимушеним атрибутом державної влади, який навряд чи можна
назвати благом для людини і людства. Фашистський та інший тоталітарний
політичний режим зводиться

в ранг блага його натхненниками і

сприймається як таке однією частиною населення країни, але не
сприймається як благо іншою частиною населення країни й усіма
демократичними державами, а, навпаки, розглядається як зло, що має бути
знищене. Не можна скидати з рахунку й ті ситуації, коли законодавство про
кримінальну відповідальність продовжує охороняти ті категорії й умови
дійсності, які давно вже не відповідають уявленням про благо, слугують
лише гальмом у суспільному розвитку та потребують скорішої заміни і
декриміналізації [142, c. 38-39].
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Таким чином, по-перше поняття «блага» не охоплює всі реалії
дійсності, а по друге поглинається більш широким – соціальні цінності. Що
стосується ідеї визнання об’єктом злочину певних цінностей, підкреслимо,
що дана концепція є другою за поширеністю та потребує окремого розгляду.
Втім, перш ніж перейти до даного аналізу розглянемо також доволі
цікаву думку А.В. Ландіної, яка зазначає, що акцепція визнання об’єктом
злочину суспільних відносин одразу ж виявлялася доволі хиткою, як тільки
науковці підходили до визначення безпосереднього об’єкта злочину: «об’єкт
злочину як суспільні відносини недоступний для безпосереднього впливу на
нього». Визначаючи об’єкт злочину як суспільні відносини, дослідники цієї
проблеми визнавали, що кримінальне право охороняє не матеріальні блага,
цінності, а лише якусь форму їх вияву, зв’язки між суб’єктами відносин. Це
зумовило появу інших точок зору щодо визначення об’єкта злочинного
діяння [l00, c. 356].
Без сумніву, дана позиція має право на життя, однак, на нашу думку,
враховуючи той факт, що ідея визнання об’єктом злочину суспільних
відносин,

поставлених

під

охорону

законом

про

кримінальну

відповідальність, панувала більше 70 років та продовжує домінувати в
сучасній вітчизняній науці кримінального права, складно розглядати її як
таку, «що одразу ж виявилася доволі хиткою». Безумовно, вона містить певні
недоліки, які і є підставою виникнення нових ідей з приводу сутності об’єкта
злочину, однак заради справедливості слід відзначити, що і інші підходи,
м’яко кажучи, є недосконалими.
Подальші роздуми з цього питання навели вчену на думку про те, що
злочин не може ніяким чином пошкодити суспільні відносини: вони
продовжують своє існування, хоча і в дещо зміненому вигляді. А власне
суспільно небезпечна шкода завдається порядку існування цих відносин,
який встановлюється певними правовими нормами [l00, c. 357].
Підсумовуючи вчена пропонує власне визначення об’єкта злочину – це
охоронюваний кримінальним законом порядок відносин між людьми, що
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виникають у суспільстві з приводу матеріальних і нематеріальних
предметів [l00, c. 357].
Вважаємо, даний підхід, все ж таки, слід віднести до ідеї визнання
об’єктом злочину суспільних відносин. Дійсно, посягаючи на об’єкт злочину
суб’єкт не знищує в цілому суспільні відносини, що поставлені під охорону
КК. Втім, жодний представник ідеї визнання об’єктом злочину суспільних
відносин і не наполягає на цьому, а лише зазначає, що особа, яка вчиняє
злочин завдає шкоди цим відносинам. Тому, на нашу думку, позицію
А.В. Ландіної слід розглядати не як окремий підхід, а як слушні доповнення
та зауваження до ідеї визнання об’єктом злочину найбільш важливих
суспільних відносин.
На думку Є.В. Фесенка, об’єктом злочину є цінності, адже цінне – це
те, що має для людей позитивне значення. Саме тому найважливіші
індивідуальні та соціальні цінності бере під захист кримінальний закон.
Крім того, розуміння об’єкта злочину як ціннісної категорії дає можливість
диференціації об’єктів правової охорони, їх порівняння для визначення
відповідних пріоритетів [160, c. 225].
Враховуючи наведений факт про те, що поняття «благо» є більш
вузьким та охоплюється поняттям «цінність» погоджуємося з тим, що ідея
визнання останньої в якості об’єкта злочину є більш вдалою. В даному
випадку цікавими вбачаються доповнення С. Колоса, який вказує, що
поняття «об’єкт злочину» можна трактувати як охоронювані кримінальним
законом соціальні цінності (саме соціальні цінності, а не будь-які цінності
(враховуючи концептуальні положення аксіології), проти яких спрямоване
злочинне діяння і яким воно може заподіяти або заподіює шкоду [83,
c. 198].
Погоджуємося з вченим у тому, що за такої концепції об’єктом
злочину доречно розглядати не всі цінності (як пропонує Є.В. Фесенко), а
лише соціальні. В той же час вчений не наводить жодних аргументів на
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користь вказаного умовиводу, тому, в даному випадку його позицію можна
розглядати лише як певне припущення.
Проаналізувавши ряд наукових праць та нормативно-правових актів
ми дійшли висновку, що одним з основних аргументів прихильників
названого підходу залишаються положення ст. 3 Конституції України,
відповідно до якої, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю [84].
Таким чином, за логікою, ці та деякі інші цінності поставленні
законодавцем під охорону КК (адже володіють статусом «найвищі соціальні
цінності), тому, вчиняючи злочин суб’єкт заподіює їм безпосередню шкоду.
Не дивлячись на, начебто, вірний логічний ланцюжок дана позиція
містить ряд суттєвих недоліків. Так, наприклад, О.Ю. Вітко слушно вказує,
що визначення об’єкта злочину в якості суспільних цінностей, що
охороняються законом, є не зовсім точним, адже дане поняття є дуже
розмитим і на практиці не може сприяти вирішенню питання розмежування
суміжних злочинів, відмежування злочинних діянь від незлочинних (крайня
необхідність, необхідна оборона). Так, по-перше, коли внаслідок скоєння
різних злочинів завдаватиметься шкода одним і тим же цінностям,
виникатимуть складнощі в розмежуванні цих злочинів, адже об’єкт буде
один і той же. По-друге, якщо будемо називати об’єктом злочину такі
суспільні цінності як, наприклад, життя, здоров’я, волю осіб, то кримінальне
право в будь-якому випадку повинно охороняти такі цінності, і тоді
покаранню підлягатимуть також ті особи, які завдали смерть іншій людині чи
шкоди здоров’ю або обмежили волю іншої людини, перебуваючи в стані
крайньої необхідності чи необхідної оборони, хоча кримінальне право в
таких випадках даних осіб звільняє від відповідальності [50, с. 99].
З іншої сторони, будь-які цінності не можуть існувати поза рамками
суспільних відносин, адже саме суспільні відносини забезпечують реальні
умови існування будь-яких цінностей, а тому внаслідок порушення
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суспільних відносин руйнуються умови нормального існування суспільних
цінностей. Виходячи з чого, кримінальним правом охороняється не суспільні
цінності, а суспільні відносини, що забезпечують умови існування таких
цінностей. Тому, третім твердженням на шляху визначення об’єкта злочину
буде те, що злочин посягає в першу чергу не на суспільні цінності, а на
суспільні відносини, що забезпечують умови існування таких цінностей [50,
c. 98-99].
Думається, дані роздуми є абсолютно обґрунтованими. Перелічені три
недоліки ідеї визнання об’єктом злочину соціальних цінностей виглядають
доволі значними, тому, на нашу думку, даний підхід вимагає суттєвого
доопрацювання. В той же час погоджуємося, що він є більш вдалим, ніж
висвітлені підходи визнання в якості об’єкта злочину інтересу, благ, норм
права тощо.
Таким чином, наукові пошуки врешті-решт привели нас до найбільш
поширеної в науці кримінального права думки про доцільність визнання в
якості об’єкта злочину найбільш важливих суспільних відносин, поставлених
під охорону КК України. Слушними є зауваження А.В. Танько про те, що на
сучасному етапі в теорії кримінального права більш вірною, обґрунтованою,
з приводу визначення об’єкта злочину, є саме позиція визнання в якості
нього суспільних відносин, оскільки суспільні відносини – це реальна і
єдина форма існування людського суспільства, суспільні відносини – це
єдиний спосіб людського співжиття [141, c. 187].
Складно не погодитися з цією позицією, адже будь-яка людина в тій чи
іншій мірі перебуває в певних суспільних відносинах. Втім, даний підхід
також критикується в науковому середовищі. Наприклад, Д.Ю. Гуренко
наполягає на тому, що з позиції об’єкта як суспільних відносин неможливо
здійснити визначення конкретних видів та розмірів шкоди, що спричиняється
конкретним злочином. У реальній дійсності злочин спричиняє шкоду життю,
здоров’ю, честі та гідності людини, природному середовищу, майну та іншим
конкретним речам та явищам, заподіяна яким шкода може бути піддана
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визначенню або оцінці. Суспільні ж відносини розглядаються навіть
прихильниками цієї концепції об’єкта злочину як наукова абстракція [57,
c. 294].
Без сумніву, дана думка має право на життя та є цілком слушною,
проте, проаналізувавши вищевикладені підходи по визначенню сутності
об’єкта злочину стає зрозумілим, що кожний з них містить ряд недоліків.
Саме ці недоліки і провокують появу нових ідей в цьому напрямку.
Не дивлячись на це вважаємо, що, все ж таки, найменш уразливою
залишається ідея визнання об’єктом злочину суспільних відносин, яка, по
суті, поглинає решту.
Вдалою вбачаються роздуми М.В. Фоменко, яка зазначає, що соціальна
природа людини зумовлює сприйняття суспільних відносин не лише як
специфічної форми колективної діяльності, а і як вираз сутності людини.
Через суспільні відносини здійснюється соціальна інтеграція, через них і в
них відбувається ідентифікація людини, забезпечення її приналежності. Саме
тому оперування категорією «суспільні відносини» в аналітичних цілях,
зокрема в межах кримінально-правових досліджень, дозволяє структурно
синтезувати весь спектр можливих соціальних цінностей, включно, перш за
все, із самою людиною, а також з іншими соціальними суб’єктами й
похідними від них утвореннями (права, свободи, блага тощо). При цьому
науковець зауважує, що ця концепція вимагає осучаснення, приведення її у
відповідність до положень ліберально-гуманістичної парадигми соціального
управління, в тому числі й у межах кримінально-правової політики. Головне,
що гносеологічним потенціалом для цього вона (концепція) володіє. Його
розкриття – справа окремого монографічного дослідження [161, c. 70-71].
Отже, в науці кримінального права не існує ідеального підходу
визнання об’єкта злочину, адже кожний запропонований варіант містить
певні недоліки. Найбільш поширеними залишаються три варіанти:
1) об’єкт злочину – суспільні відносини;
2) об’єкт злочину – соціальні цінності;
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3) об’єкт злочину – блага.
Звісно, кожен з них містить певні переваги, втім, на нашу думку,
найбільш вдалим є підхід, відповідно до якого під об’єктом злочину слід
розглядати найбільш важливі суспільні відносини, поставлені під охорону
КК.
У філософській і соціологічній літературі найбільш поширеною є
думка, згідно з якою складовими елементами суспільних відносин є: 1) носії
(суб’єкти) відносин; 2) предмет, з приводу якого існують відносини;
3) соціальний зв’язок (суспільно значуща діяльність) як зміст відносин. Ця
теза загальновизнана і в загальній теорії права. Таке вирішення питання про
внутрішню

структуру

суспільних

відносин

уявляється

принципово

правильним, відповідає потребам будь-яких галузей права. При цьому
важливо відзначити, що структура будь-яких суспільних відносин завжди
незмінна. Включення в неї якихось інших, органічно не властивих
суспільним відносинам елементів (наприклад, зовнішніх умов їх виникнення,
передумов їх нормального функціонування, соціальних потреб) веде до того,
що, змістовна сутність його фактично втрачається, зникає і замінюється
якоюсь іншою [142, c. 51].
Небезпідставно дана думка є популярною в науковому середовищі.
Думається, доречно зупинитися на такому поверхневому розгляді складових
елементів суспільних відносин, адже подальші роздуми в цьому напрямку
все далі відхиляють нас від предмета дослідження.
У науці кримінального права широко поширеною є триступенева
класифікація об’єктів «по вертикалі» (загальний, родовий та безпосередній).
Ця система класифікації цілком відповідає потребам практики, вельми
логічна, бо вона ґрунтується на співвідношенні філософських категорій
«загального», «особливого» та «окремого» [167, c. 69].
Загальний об’єкт є спільним для всіх злочинів, в тому числі і для
суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України
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«Наруга над державними символами» та являє собою сукупність суспільно
небезпечних діянь, поставлених під охорону КК України.
Під родовим об’єктом злочину розуміють окрему групу однорідних або
тотожних суспільних відносин, що утворюють певну сферу суспільного
існування, на які посягають злочини і яким вони заподіюють шкоду або
створюють загрозу її заподіяння. Вказівку на родовий об’єкт злочинів
найчастіше містить назва розділу Особливої частини КК [52, с. 62].
Зазначимо, що злочини у вигляді наруги над державними символами
України включено до розділу XV КК України «Злочини проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань
громадян та злочини проти журналістів» (з 01.01.2020 року – «Кримінальні
правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого

самоврядування,

об’єднань

громадян

та

кримінальні

правопорушення проти журналістів»). Всього станом на 01.11.2019 року
розділ складається з двадцяти дев’яти статей КК України (ст. ст. 338-360).
Цікавими вбачаються роздуми Чугунікова І.І. про те, що під час
застосування кримінального закону правоохоронні та судові органи чи не
найменше уваги приділяють встановленню в діяннях особи об’єкта злочину,
а законодавець, криміналізуючи те чи інше діяння, подекуди не може
визначитися ні з місцем розташування норми в системі Особливої частини
кримінального закону, ні з характером суспільних відносин, які ставляться
під охорону, ні з принципами охорони основного й додаткових безпосередніх
об’єктів

конкретних

злочинів.

Так,

наприклад,

діапазон

злочинів,

розташованих у розділі XV Особливої частини КК України «Злочини проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян та злочини проти журналістів», є неймовірно широким:
від наруги над державними символами (ст. 338), незаконного підняття
державного прапора на річковому або морському судні (ст. 339) та
захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341) до
примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
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(ст. 355), самоправства (ст. 356) і підкупу працівника підприємства, установи
чи організації (ст. 354). Таке штучне об’єднання різних за своєю природою
злочинів зумовлює об’єктивну неможливість визначення поняття авторитету
також на доктринальному рівні. Зокрема, зазначається, що ці злочини істотно
порушують

суспільні

відносини,

які

забезпечують

нормальне

функціонування органів влади, місцевого самоврядування, об’єднань
громадян та їх представників, протидіють нормальній діяльності цих органів,
послаблюють їх авторитет, заподіюють шкоду життю, здоров’ю, гідності або
власності громадян, іншим об’єктам, які охороняються законом. Таке
розуміння об’єкта злочинів, що міститься в розділі ХV, охоплює майже всю
Особливу частину КК України. Уточнення, яке роблять науковці, пов’язуючи
родовий об’єкт зазначених злочинів із суспільними відносинами, що
виникають у зв’язку зі здійсненням адміністративно-розпорядчих функцій, є
більш вдалим, проте суперечить поняттю «Авторитет», яке вживає
законодавець, оскільки мова йде не про «суспільне значення чи загальну
повагу» , а про одну з форм здійснення влади [171, c. 61].
Дійсно, даний розділ КК України об’єднує у собі доволі широкий
спектр різноманітних кримінальних правопорушень, через що встановити їх
єдиний родовий об’єкт доволі складно.
На думку авторів підручника «Кримінальне право України: Особлива
частина» (за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна), родовим
об’єктом цих кримінальних правопорушень є певна група суспільних
відносин, що виникають між органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян і фізичними особами у зв’язку зі
здійсненням адміністративно-розпорядчих функцій з метою захисту прав,
свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [90, c. 449].
Дана думка не включає в себе таке поняття, як «авторитет», що
міститься в назві розділу XV КК України. Через це, не дивлячись на деякі
суперечності, пов’язані з цим терміном (на яких наголошує І.І. Чугуніков),
вважаємо, що такий підхід по визначенню родового об’єкта кримінальних
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правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого

самоврядування,

об’єднань

громадян

та

кримінальних

правопорушень проти журналістів є не зовсім повним.
Думається, більш змістовною виглядає думка А.В. Савченка та
Ю.Л. Шуляк, відповідно до якої, родовим об’єктом виступають суспільні
відносини у сфері державного управління (порядок управління), складовою
частиною (структурним елементом) яких є авторитет органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Такі
суспільні відносини складаються між органами управління (з одного боку) і
громадянами (з іншого), вони виникають у зв’язку зі здійсненням
адміністративно-розпорядчих повноважень у межах взаємних прав та
обов’язків і забезпечують нормальну діяльність органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян при реалізації
завдань державного будівництва [132, c. 266].
Повністю погоджуємося з даним умовиводом. В той же час слід
зауважити,

що

запропоноване

визначення

родового

об’єкта

було

сформульовано до набрання законної сили Закону України від 14.05.2015
року № 421-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів», на
підставі якого розділ XV Особливої частини КК України зазнав суттєвих
змін: у назві слова «органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян» було замінено словами «органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян та злочини проти журналістів», а до самого розділу
були включені ст. ст. 3451 «Погроза або насильство щодо журналіста»,
«Умисне знищення або пошкодження майна журналіста, 3471 «Умисне
знищення або пошкодження майна журналіста», 3481 «Посягання на життя
журналіста», 3491 «Захоплення журналіста як заручника» [47].
Одним з головних аргументів необхідності встановлення кримінальної
відповідальності за вказані злочини слугував той факт, що в демократичному
суспільстві свобода засобів масової інформації та вільне й безперешкодне
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здійснення журналістами їхніх функцій важливе, зокрема, для інформування
громадськості, вільного формування й вираження думок та ідей, а також для
перевірки діяльності органів державної влади» [119].
Звісно, суспільні відносини, що охороняють діяльність журналістів є
дуже важливими в сучасному демократичному суспільстві, тому посягання
на них має бути кримінально караним.
В той же час внесені зміни виглядають дещо дивними, адже, по суті,
руйнують усі уявлення про родовий об’єкт кримінальних правопорушень,
передбачених цим розділом.
Схожу думку висунули і спеціалісти Головного науково-експертного
управління апарату Верховної Ради України. Відтак, у висновку на проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» від
25.03.2014

року

зазначається,

що

не

зовсім

зрозумілим

є

підхід

законопроекту щодо розділу Особливої частини КК, до якого вносяться
зміни. Адже загальним об’єктом злочинів, відповідальність за вчинення яких
передбачена розділом XV «Злочини проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян» КК, є
нормальна діяльність зазначених органів, їх авторитет, а вже додатковим
може бути життя та здоров’я службовців, їх права. У свою чергу, об’єктом
запропонованих проектом складів злочинів є життя, здоров’я, а також
майнові права журналістів [47].
Отже, не дивлячись на певні розбіжності в питанні визначення об’єктів
даних кримінальних правопорушень, спеціалісти даного підрозділу також
наголошують на суттєвій різниці цих обов’язкових елементів складів
злочинів, через що складається парадоксальна ситуація – кримінальні
правопорушення, що включені до розділу ХV Особливої частини КК України
неможливо поєднати єдиним спільним родовим об’єктом (або принаймні
ймовірні пропозиції виокремити такий об’єкт приречені на, як мінімум, ряд
цілком обґрунтованих критичних зауважень).
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На

схожих

недоліках

наголошують

і

спеціалісти

Головного

юридичного управління Апарату Верховної Ради України, які зазначають, що
об’єктом запропонованих законопроектом складів злочинів є життя,
здоров’я, а також майнові права журналістів. Отже не зовсім зрозумілим є
підхід законопроекту щодо внесення змін до розділу Особливої частини
Кримінального кодексу України. Адже загальним об’єктом злочинів,
відповідальність за вчинення яких передбачена розділом XV «Злочини проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
об’єднань

громадян»

Кримінального

кодексу

України,

є

нормальна

діяльність зазначених органів, їх авторитет [66].
З викладеного випливає, що доцільність включення кримінальних
правопорушень проти журналістів до розділу XV Особливої частини є
дискусійною, адже через вказаний крок з боку законодавця була зруйнована
єдність родового об’єкта злочинів проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян.
Таким чином, відтепер розділ ХV Особливої частини КК України
охороняє суспільні відносини у сфері державного управління, що
складаються між органами управління (з одного боку) і громадянами (з
іншого) у зв’язку зі здійсненням адміністративно-розпорядчих повноважень
у межах взаємних прав та обов’язків і забезпечують нормальну діяльність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян при реалізації завдань державного будівництва [132, c. 266] та
суспільні відносини, що охороняють журналістську діяльність. Утім, ці
відносини не є однорідними, тому, можна зробити висновок, що через
дискусійні рішення законодавця розділ ХV Особливої частини КК України,
в якості винятку, містить два родових об’єкти:
1) суспільні

відносини

у

сфері

державного

управління,

що

складаються між органами управління (з одного боку) і громадянами (з
іншого) у зв’язку зі здійсненням адміністративно-розпорядчих повноважень
у межах взаємних прав та обов’язків і забезпечують нормальну діяльність
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органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян при реалізації завдань державного будівництва [132, c. 266];
2) суспільні відносини, що охороняють журналістську діяльність.
Останній об’єкт є приблизним, так як його більш точне визначення
потребує додаткових досліджень, що виходять за межі нашої роботи. Лише
зауважимо, що розглянувши на рівні дисертаційного дослідження злочини
проти професійної діяльності журналістів в Україні К.М. Буряк дійшла
висновку, що так як за своїм напрямом кримінально-правової охорони
досліджувані злочині були віднесені законодавцем до розділу V (ч. 2 ст. 163,
ст. 171) та розділу ХV (ст. 3451, ст. 3471, ст. 3481, ст. 3491) Особливої частини
КК України, така кваліфікація законодавцем дозволяє стверджувати, що
родовим об’єктом цих злочинів відповідно виступають суспільні відносини,
що забезпечують громадянські (особисті), політичні, соціальні, економічні та
культурні права та свободи людини і громадянина, а також злочини проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян та злочини проти журналістів [12, c. 137-138].
З одного боку така позиція є досить дискусійною, тому що злочини
проти

авторитету

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів не
можуть бути визнані в якості об’єкта злочину, який є складовим
обов’язковим елементом самих злочинів. З іншого ж – дослідження
К.М. Буряк дозволяє в черговий раз переконатися про те, що злочини проти
професійної діяльності журналістів мають інший родовий об’єкт, та,
можливо, більш доцільно було б включити їх виключно до розділу V
Особливої частини КК України, або ж навіть об’єднати в новий розділ.
Отже, на підставі викладеного погоджуємось із думкою про те, що
родовим об’єктом злочину у вигляді наруги над державними символами
України є суспільні відносини у сфері державного управління, що
складаються між органами управління (з одного боку) і громадянами (з
іншого) у зв’язку зі здійсненням адміністративно-розпорядчих повноважень
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у межах взаємних прав та обов’язків і забезпечують нормальну діяльність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян при реалізації завдань державного будівництва [132, c. 266].
Останнім часом популярною стає думка, відповідно до якої між
родовим та безпосереднім об’єктами злочинів доречно виокремлювати і
видовий.
Вдало розкриває зміст цього поняття А.А. Вознюк: «Видовий об’єкт –
об’єкт, який є спільним для безпосередніх об’єктів кількох злочинів. Видові
об’єкти виокремлюються як щодо злочинів, які у чинному законодавстві
передбачені статтями одного й того ж розділу, так і тих, що «розкидані» по
різних розділах».
Таким чином, видовий об’єкт більш вужче, ніж родовий, проте ширше
за безпосередній. По суті, він є проміжним між ними.
На думку Ю. Дзюби, тільки видовий об’єкт може виступити єдиним
науково обґрунтованим критерієм виділення та виокремлення відповідних
груп кримінально-правових норм усередині розділів Особливої частини КК
України [58, c. 194].
Враховуючи висвітлений вище діапазон різноманітних злочинів, що
входять до складу розділу XV КК України «Злочини проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань
громадян та злочини проти журналістів» така думка є небезпідставною (з
01.01.2020 року – «Кримінальні правопорушення проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та
кримінальні правопорушення проти журналістів»).
Такими видовими об’єктами злочинів проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян,
на думку науковця, є: 1) відносини у сфері забезпечення нормального
використання державних символів; 2) відносини у сфері забезпечення
нормальної діяльності організацій та об’єднань громадян; 3) відносини у
сфері забезпечення нормальної діяльності представників влади, працівників
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правоохоронних органів і членів громадських формувань; 4) відносини у
сфері інформаційного забезпечення управління в галузі документообігу; 5)
відносини у сфері забезпечення нормального використання ліній зв’язку і
спеціальних засобів негласного отримання інформації; 6) відносини у сфері
забезпечення

встановленого

порядку

реалізації

прав

і

дотримання

обов’язків [58, c. 194].
Отже, з цього випливає, що видовим об’єктом наруги над державними
символами України є суспільні відносини у сфері забезпечення нормального
використання державних символів. Даний об’єкт є спільним для злочинів,
передбачених ст. ст. 338-339 КК України.
Існують й інші думки з цього приводу. Так, С.В. Владимиренко
стверджує, що аналіз складів злочинів. згрупованих в тім чи іншим розділі,
показує,

що

видовий

об’єкт

утворюється

із

сукупності

декількох

безпосередніх об’єктів, так як безпосередній об’єкт є конкретизацією
видового об’єкта і завжди знаходиться у відповідності з ним, входить до
нього в якості складових компонентів. Вчений вважає цікавою позицію
О.А. Чувакова, який пропонує підрозділити злочини проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян в залежності від безпосередніх об’єктів на наступні види:
1) злочини, що посягають на авторитет державної влади і громадського
ладу (ст. ст. 338, 341, 354 КК України);
2) злочини, що посягають на нормальну діяльність органів влади,
управління, громадських організацій, службових осіб і представників
громадськості (ст. ст. 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
353);
3) злочини, що посягають на порядок зберігання й охорони документів,
штампів, печаток (ст. ст. 357, 358 КК України);
4) злочини, що посягають на порядок забезпечення дотримання певних
правил (ст. ст. 355, 356, 359, 360 КК);
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5) злочини, що посягають на порядок дотримання міжнародних
конвенцій, учасником яких є Україна (ст. 339 КК України) [51, c. 98].
Таким чином, відповідно до названої позиції видовим об’єктом наруги
над державними символами України виступають суспільні відносини, що
охороняють авторитет державної влади та громадський лад.
З викладеного можна зробити висновок, що на сьогоднішній день
існує дві найбільш популярні думки щодо визначення видового об’єкта
злочину у вигляді наруги над державними символами України. Думається,
для того, аби встановити з цих варіантів найбільш вдалий, доцільно
спочатку проаналізувати безпосередній об’єкт цього злочину. Саме після
того, як буде ідентифіковано родовий та безпосередній об’єкти цього
суспільно небезпечного діяння можна буде виокремити видовий.
Визначення безпосереднього об’єкта злочину є найважливішим серед
усіх інших видів об’єкта, тому що, по-перше, навіть з його назви стає
зрозумілим, що саме нього безпосередньо посягає суб’єкт злочину та саме
він є обов’язковою ознакою будь-якого складу злочину.
І.І. Митрофанов слушно наголошує на тому, що безпосередній об’єкт
злочину є конструктивною (обов’язковою) ознакою усіх складів злочинів,
тому його точне встановлення при кваліфікації діяння є обов’язковим. Один
самостійний злочин, як правило, посягає на один об’єкт. Однак у деяких
випадках кримінально каране діяння шкідливо впливає відразу на кілька
охоронюваних законом суспільних відносин. У такому разі безпосередній
об’єкт злочину поділяється на основний і додатковий [107, c. 156].
Таким чином, крім названого поділу об’єкта злочину «по вертикалі» в
науці

кримінального

права

користується

також

популярністю

ідея

класифікації безпосереднього об’єкта «по горизонталі» на основний та
додатковий.
Основним

об’єктом

є

суспільні

відносини,

на

які

прямо

(безпосередньо) здійснюється посягання. Додатковому об’єкту також
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заподіюється певна шкода або створюється загроза її заподіяння, але при
цьому він є похідним від основного об’єкта [107, c. 156-157].
Отже, розпочнемо з розгляду основного безпосереднього об’єкта
злочину у вигляді наруги над державними символами України. Як не дивно,
в даному питанні також відсутня єдина думка. Наприклад, цікавими з цього
приводу вбачаються розгляди Ю. Дзюби., яка зазначає, що злочини,
передбачені ст. ст. 338-339 КК України посягають, насамперед, на авторитет
держави

незалежно

від

сфери

використання

державних

символів.

Незважаючи на те, що в одному із зазначених деліктів (ст. 339 КК України)
сфера управлінських відносин обмежена ознаками суб’єктного складу
учасників цих відносин, вказаний злочин, як і той, що передбачений
ст. 338 КК, посягає насамперед на авторитет держави. У даному випадку
безпосередній

об’єкт

фактично

збігається

з

родовим,

що

не

виключається [58, c. 191].
Таким чином, науковець наполягає на тому, що безпосередній об’єкт
наруги над державними символами України в даному випадку співпадає з
родовим. Дана думка є цікавою, хоча і охоплює доволі великий сегмент
суспільних відносин.
На думку Л.В. Дорош, залежно від безпосереднього об’єкта злочини,
передбачені розділом XV КК України можна поділити на такі групи:
1) злочини у сфері використання державних символів (статті 338 і
339);
2) злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та
об’єднань громадян (статті 340 і 341);
3) злочини проти представників влади, працівників правоохоронних
органів, членів громадських формувань (статті 342–353);
4) злочини у сфері використання документів і засобів отримання
інформації (статті 357–360);
5) інші злочини проти авторитету держави і діяльності об’єднань
громадян (статті 354–356) [90, c. 398].
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Запропонована позиція є доволі популярною серед вітчизняних
вчених. Зокрема, з нею погоджується О.С. Стеблинська [92, c. 258]
З наведеного випливає, що безпосереднім об’єктом злочинів,
передбачених ст. 338 є суспільні відносини, що охороняють порядок
використання державних символів. При цьому, в такому разі безпосереднім
об’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України є суспільні
відносини, що охороняють порядок використання державних символів
України, а об’єктом злочину, вказаного у ч. 2 ст. 338 КК України є суспільні
відносини, що охороняють порядок використання державних символів
іноземних країн.
В той же час, Л.В. Дорош зазначає, що суспільна небезпечність
передбачених цією статтею злочинів полягає в тому, що вони посягають на
суспільні відносини, які забезпечують авторитет і достоїнство органів
державної влади України як суверенної держави, принижують державні
символи України або іноземної держави та порушують порядок їх
використання [96, c. 1002].
Думається, така позиція у визначенні безпосереднього об’єкта
злочину у вигляді наруги над державними символами України є дещо
непослідовною.
Зауважимо, що схожі (навіть ідентичні) дві позиції існують і щодо
визначення

видового

безпосередній

об’єкт

об’єкта.
наруги

Для
над

того,

аби

державними

визначити
символами

основний
України

звернемось до судової практики.
Проаналізувавши судові рішення нами було встановлено, що суди
рідко визначають у своїх рішеннях об’єкт злочину у вигляді наруги над
державними символами. Втім, в поодиноких випадках дане питання було
поверхнево розглянуто. Наприклад, у вироку Марківського районного суду
Луганської області від 15 березня 2019 року по справі № 417/6253/18
зазначається, що 11 серпня 2018 року, приблизно о 05-30 годині, ОСОБА_1,
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, маючи умисел на публічну
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наругу над Державним Прапором України, усвідомлюючи суспільно
небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що вони порушують порядок
використання державних символів України, принижують її авторитет
(курсив наш), демонструючи своє зневажливе ставлення до державних
символів, у присутності сторонніх осіб підійшов до будівлі Марківського
відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області, що
розташована за адресою: пл. Соборна, 4, смт Марківка Марківського району
Луганської області, та, застосувавши силу рук, зірвав встановлений там
Державний Прапор України, зламавши при цьому флагшток, на якому він
кріпився. Продовжуючи протиправні дії, декілька разів вдарив верхньою
частиною флагштоку з Державним Прапором України об землю та кинув
його

до

квітника,

розташованого

пл. Соборній, 1, в смт

біля

магазину

«У

Тетяни»,

по

Марківці Марківського району Луганської

області [31].
Отже, в даному випадку об’єктом злочину було визнано порядок
використання державних символів України, авторитет держави (або ж
суспільні відносини, що охороняють порядок використання державних
символів України, її авторитет).
Такий саме об’єкт злочину визначається і у вироках Южного міського
суду Одеської області від 22.02.2019 року по справі № 519/816/17 [46] та
Дзержинського міського суду Донецької області від 12 лютого 2016 року по
справі № 225/985/16-к [22].
Не дивлячись на вищевикладене вважаємо, що дані визначення не
можна розглядати в якості істини через вживання в офіційних судових
рішеннях, адже, по-перше, як було вказано, вони зустрічаються в поодиноких
випадках (тобто не отримали широкої підтримки), а , по друге, суперечливим
є рішення визначити об’єктом і порядок використання символів і авторитет
України, через те, що в даному випадку суспільні відносини, що
забезпечують порядок використання державних символів поглинаються
суспільними відносинами у сфері державного управління, що складаються
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між органами управління (з одного боку) і громадянами (з іншого) у зв’язку
зі

здійсненням

адміністративно-розпорядчих

повноважень

у

межах

взаємних прав та обов’язків і забезпечують нормальну діяльність органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
при реалізації завдань державного будівництва (які в якості об’єкта злочину
виокремлюють А.В. Савченко та Ю.Л. Шуляк [132, c. 266]).
В даному контексті цікавим виглядає зміст ухвали про залишення
апеляційної скарги без руху Закарпатського апеляційного суду по справі
№ 303/6698/18, в якій значиться, що в апеляційній скарзі прокурор вказує на
те, що вирок суду в частині призначеного обвинуваченому ОСОБА_2
покарання є незаконним внаслідок м’якості. Посилається на те, що суд
першої інстанції не в повній мірі врахував ступінь тяжкості злочину та
особу винного, а також те, що ОСОБА_2 вчинив злочин, який посягає на
авторитет Української держави, який підривається у разі посягання на
державні символи (курсив наш), а після вчинення злочину втік задля
уникнення кримінальної відповідальності та в подальшому переховувався,
вину у вчиненні злочину не визнав та намагався ввести суд в оману з метою
ухилення від кримінальної відповідальності. Просить вирок у частині
призначеного покарання скасувати, ухвалити новий, яким призначити
ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 338 КК України покарання у виді позбавлення волі на
строк 2 роки, від відбування якого звільнити на підставі ст. 75 КК України,
встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік та поклавши на нього
передбачені ч. 1 ст. 76 КК України обов’язки [159].
В цьому випадку суд також виходить з того, що посягаючи на
державні символи суб’єкт злочину насправді завдає шкоду авторитету
Української держави, адже, як неодноразово було вказано, державний
символ – це не просто певний геральдичний знак, а атрибут, що уособлює
державу.
Крім того, окремо зауважимо, що сам порядок використання
державних символів, згідно ст. 20 Конституції України, має встановлюватись
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законом [84], проте, на сьогоднішній день, такий нормативно-правовий акт
досі не прийнято (існує лише Закон України «Про державний Гімн
України»). Тому, так як на законодавчому рівні порядок використання
державних символів досі не врегульовано, визнання об’єктом наруги над
державними символами України саме суспільних відносин, що забезпечують
цей порядок, вбачається, як мінімум, суперечливим.
Викладене дає підстави стверджувати, що родовий об’єкт наруги над
державними символами України збігається з безпосереднім – суспільні
відносини у сфері державного управління (структурним елементом яких є
авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
об’єднань громадян), що складаються між органами управління (з одного
боку) і громадянами (з іншого) у зв’язку зі здійсненням адміністративнорозпорядчих повноважень у межах взаємних прав та обов’язків і
забезпечують нормальну діяльність органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян при реалізації завдань
державного будівництва [132, c. 266]. Даний об’єкт також можна
охарактеризувати як поставлені під охорону КК суспільні відносини,
що забезпечують авторитет суспільного та державного ладу України
[132, c. 267] (саме це визначення, на нашу думку, є найбільш вдалим в
контексті розкриття основного безпосереднього об’єкта наруги над
державними символами України).
Через це виділення видового об’єкта є недоцільним, адже він,
фактично, також співпадає з викладеними вище.
Слід також врахувати, що додатковий об’єкт може бути обов’язковим і
факультативним. Перший з них завжди страждає внаслідок учинення
злочинного посягання. У свою чергу додатковий факультативний об’єкт не є
обов’язковою ознакою складу злочину, але може бути порушений при його
вчиненні [107, c. 157].
В даному випадку, додатковий обов’язковий безпосередній об’єкт
злочину відсутній. Що стосується факультативного – як зазначалося вище, на
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практиці, суди не встановлюють даний об’єкт. Теоретично ним, в певних
випадках, можуть бути суспільні відносини, що забезпечують публічний
порядок.
Зазвичай, поряд з об’єктом злочину розглядають предмет, який хоча і
не входить безпосередньо до його складу, однак тісно пов’язаний з ним.
Відтак, якщо об’єкт завжди виступає в якості суспільних відносин, завжди є
обов’язковим (необхідним) елементом кожного складу злочину, то предмет
– це речі (фізичні утворення) матеріального світу, з приводу яких чи у
зв’язку з якими вчиняється злочин; це – факультативна ознака складу
злочину, яка виявляється не в усіх злочинах [52, с. 64]. Вдало доповнює
визначення предмета О.Ю. Вітко, який зауважує, що предмет злочину це –
самостійний

необов’язковий

для

всіх

злочинів,

але

необхідний

(обов’язковий) для предметних складів злочинів елемент складу злочину,
яким можуть бути будь-які речі, будь-яка інформація, будь-яка енергія, які
мають матеріальний вираз, з властивостями яких та з вказівкою на які закон
про кримінальну відповідальність пов’язує наявність складу злочину в
діяннях особи [49, c. 32].
Предметами злочину у вигляді наруги над державними символами
України виступають саме державні символи: Державний Прапор України,
Державний Герб України і Державний Гімн України. Дані символи
закріплені у ст. 20 Конституції.
Нагадаємо, опис державних символів України та порядок їх
використання відповідно до вказаної норми, встановлюються законом, що
приймається не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України, проте, на сьогоднішній день цей нормативноправовий акт досі не прийнято.
Не

дивлячись

на

таку

ситуацію,

Конституція

та

підзаконні

нормативно-правові акти так чи інакше розкривають зміст цих символів.
Відповідно до вже згаданої ст. 20 Конституції України, Державний Прапор
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України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого
кольорів [84].
Більш детально описано Державний Прапор України у Постанові
Верховної Ради України від 28 січня 1992 року № 2067-XII «Про Державний
прапор України», в якій закріплено наступне:
«Верховна

Рада

України

постановляє:

Затвердити

Державним

прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне
полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально
розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору,
із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3» [125].
З одного боку, в даному документі міститься опис Державного
Прапора України, однак з іншого – в Конституції чітко закріплено, що цей
опис має міститься не в підзаконному нормативно-правовому акті, а в
законі, що приймається не менш як двома третинами від конституційного
складу Верховної Ради України [84]. Крім того, не зрозумілим є вживання у
викладеному

вище

підзаконному

нормативно-правовому

акті

слова

«прапор» з маленької літери, адже у словосполученні «Державний Прапор
України» всі три сова, згідно українського правопису, мають вживатися з
великої літери (як, наприклад, у Конституції, КК України тощо).
Дана суперечність в черговий раз свідчить про нагальну потребу у
прийнятті закону, в якому будуть описані державні символи України та
порядок їх використання.
Проаналізувавши наявні у Єдиному державному реєстрі судових
рішень усі судові вироки за ч. 1 ст. 338 КК України нами було встановлено,
що у 100 % випадків предметом злочину був виключно Державний Прапор
України.
Зауважимо, що для кваліфікації діяння за ч. 1 ст. 338 КК України
державний символ може бути як приватною власністю будь-якої особи, так і
власністю держави. При цьому для кваліфікації діяння за цією нормою
неважливо, чи був державний символ офіційно закріплений у тому чи
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іншому місці. Наприклад, у згаданому вироку Дзержинського міського суду
Донецької області від 12 лютого 2016 року по справі № 225/985/16-к (номер
провадження: 1-кп/225/148/2016) зазначається, що 02 вересня 2015 р.
ОСОБА_2 о 16.00 годині, у світлий час доби, знаходячись в стані
алкогольного сп’яніння, зайшов до колишнього приміщення Дзержинської
міської ради розташованої по вул. 50 років Жовтня, м. Дзержинська
Донецької області, на якому було офіційно встановлено Державний Прапор
України (курсив наш), який згідно зі ст. 20 Конституції України є офіційним
символом України, піднявся на дах будівлі, де в нього виник злочинний
намір, спрямований на публічну наругу над державними символами
України, а саме над Державним Прапором України, для підривання
авторитету української держави, з цією метою він умисно, безпричинно, у
присутності сторонніх осіб, які не є співучасниками злочину, руками вийняв
із флагштоку древко Державного Прапору України та продовжуючи свій
злочинний намір, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого
діяння, діючи з винятковим цинізмом, що виразилось в демонстративній
зневазі до Державного Прапора України, скинув Державний Прапор
України з даху Дзержинської міської ради на землю, тим самим скоїв
публічну наругу над Державний Прапором України [22].
В даному випадку Державний Прапор України був офіційно
закріплений на будівлі органу місцевого самоврядування. Втім, на теренах
нашої Батьківщини фіксуються і випадки, в яких цей державний символ
було закріплено за ініціативою громадян або ж взагалі, прапор не було
закріплено.

Так,

відповідно

до

вироку

Могилів-Подільського

міськрайонного суду Вінницької області від 24 грудня 2014 року по справі
№ 138/3547/14-к (номер провадження: № 1-кп/138/213/14), 01.11.2014 біля
23.30 год. ОСОБА_1, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння,
знаходячись в середині приміщення кафе «Наталі» по вул. Леніна 2/1 в смт.
Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області, маючи
умисел на наругу над Державними Прапором України, в присутності
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сторонніх осіб, виявляючи грубе, образливе ставлення до державного
символу, зняв зі спини ОСОБА_2 Державний Прапор України(курсив наш),
після чого зімнувши його кинув до грубки та використовуючи запальничку,
підпалив полотнище прапору, тим самим пошкодивши його [32].
В описаних подіях Державний Прапор України, на відміну від
попереднього випадку, не був державною власністю та не був офіційно
встановленим. Вказаний державний символ був приватною власністю
фізичної особи та знаходився у неї на спині. Суд цілком справедливо
кваліфікував дії ОСОБА_1, адже той публічно посягнув на атрибут
держави, який символізує Україну та її органи влади.
Цікавим є випадок, описаний у вироку Сватівського районного суду
Луганської області від 03 листопада 2014 року по справі № 426/1964/14-к,
відповідно до якого, 11 вересня 2014 року у проміжок часу з 13-00 години
до 13-30 години, більш точний час органами досудового слідства не
встановлено,

ОСОБА_1

знаходячись

у

публічному

місці

в

стані

алкогольного сп’яніння, біля альтанки, яка розташована з правої сторони від
входу у кафе «Шахтар» за адресою: вул. Радянська, м. Сватове Луганської
області, мав при собі власний Державний Прапор України (курсив наш), і у
нього раптово виник злочинний умисел, направлений на публічну наругу
над Державним Прапором України. З ціллю його реалізації він накрутив
Державний Прапор України собі на передпліччя лівої руки та за допомогою
тлілої цигарки, пошкодив Державний Прапор України [38].
У цьому злочині предмет – Державний Прапор України, належав
самому суб’єкту злочину, який публічно умисно пошкодив його, чим
вчинив наругу над державним символом України.
Наведені вище приклади підтверджують тезу про те, що предмет
злочину у вигляді наруги над державними символами України може
належати будь-якій особі або ж державі. Також, для кваліфікації діяння за
ч. 1 ст. 338 КК України не має значення чи було Державний Прапор України
або Державний Герб України офіційно встановлено в тому чи іншому місці.
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Що стосується Державного Герба України, то у другому та третьому
абзацах ст. 20 Конституції України задекларовано: «Великий Державний
Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба
України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як
двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак
Княжої

Держави

Володимира

Великого

(малий

Державний

Герб

України)» [84].
На сьогоднішній день відповідного закону про Державний Герб
України також не існує, через що, по факту, в нашій державі так і не
визначено чіткий вид цього державного атрибута. Зрозуміло лише, що
Державний Герб України повинен містити у собі елементи Державного
Герба України та герба Війська Запорізького.
З викладеного випливає, що відповідно до Конституції України, в
нашій державі два державні Герби: великий (вид якого в повному обсязі не
визначено) та малий (Знак Княжої Держави Володимира Великого). При
цьому, останній є головним елементом першого. Так як кожен з цих
символів є державним, можна зробити висновок про те, що публічна наруга
як над великим Державним Гербом України, так і над малим має
кваліфікуватися як злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 КК України «Наруга
над державними символами».
Слід зазначити, що питання великого Державного Герба України не
врегульовано навіть на підзаконному рівні. Так, наприклад, Постановою
Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року № 2137-XII «Про
Державний герб України» затверджується лише тризуб як малий Герб
України, який, як зазначається, є головним елементом великого Герба
України [125].
Зауважимо, що в даному документі також порушено правило
українського правопису, адже в словосполученні «Державний Герб
України» слово «герб» вживається з маленької літери.
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Таким чином, не дивлячись на вимоги Конституції, опис та порядок
використання Державного Герба України на законодавчому рівні не
врегульовано. Крім того, на сьогоднішній день залишається незрозумілим
вид великого Державного Герба України, через що за ч. 1 ст. 338 України
можна кваліфікувати виключно посягання на малий Державний Герб
України.
Можливо, саме через ряд вказаних законодавчих прогалин на
практиці, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, жодна
особа не притягалася до кримінальної відповідальності виключно за
публічну наругу над Державним Гербом України. Єдиний випадок в якому
фігурував цей атрибут держави описано у вироку Лисичанського міського
суду Луганської області від 16 лютого 2017 року по справі № 415/630/17
(номер провадження: 1-кп/415/258/17), відповідно до якого, під час
досудового розслідування встановлено, що 21 листопада 2016 року, о 14.10
годині, під час проведення у ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського університету ім. Т.Шевченко», розташованому за адресою:
м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 21, урочистих заходів,
присвячених відзначенню третьої річниці «Революції гідності 2014 року»,
неповнолітня ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, та неповнолітня ОСОБА_7,
ІНФОРМАЦІЯ_6, отримали від представників педагогічного колективу
зазначеного закладу Державні Прапори України, що являють собою
прямокутні полотнища, які складаються з двох рівних за шириною
горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3,
із зображенням Державного Герба України, який являє собою Знак Княжої
Держави Володимира Великого (курсив наш), що призначалися для
використання учнями при проведенні урочистих заходів. Після завершення
вказаних заходів неповнолітня ОСОБА_6 та неповнолітня ОСОБА_7,
керуючись раптово виниклим умислом на публічну наругу над Державним
Прапором

України

та Державним Гербом України,

не повернули
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представникам педагогічного колективу видані їм державні символи та
винесли їх з приміщення учбового закладу. Прийшовши на ділянку
місцевості,

яка

прилягає

до

території

вищевказаного

коледжу,

і

використовується учнями в якості місця для паління, неповнолітня
ОСОБА_6

та

неповнолітня

ОСОБА_7,

усвідомлюючи

суспільно-

небезпечний характер свого діяння, виявляючи грубе, образливе ставлення
до державних символів, принижуючи цінності, до яких інші члени
суспільства ставляться з повагою, не реагуючи на зауваження з боку
ОСОБА_10, яка також знаходилася на зазначеній ділянці, та невстановлених
в ході досудового розслідування осіб, які проходили поруч, діючи публічно,
спільно шляхом спалення знищили видані їм Державний Прапор України та
Державний Герб України, фіксуючи свої дії на камеру мобільного
телефону [30].
У даному випадку малий Державний Герб України було зображено на
Державному прапорі України, через що суб’єкти злочину вчинили публічну
наругу одразу над двома державними символами. Випадків же посягання
виключно на Державний Герб України в судових рішеннях, що викладені в
Єдиному державному реєстрі судових рішень нами не встановлено.
Слушними виглядають зауваження О.О. Дудорова та М.І. Харонюка
про те, що декоративні зображення Державного Прапора України і
Державного Герба України (на маленьких прапорцях, сувенірах, значках,
картинках, магнітах, чашках, футболках, рушниках тощо) як предмети, що
не

мають

офіційного

характеру,

не

є

предметом

кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України [59, c. 842].
Третім можливим предметом складу злочину, передбаченого ч. 1
ст. 338 КК України є Державний Гімн України. У судових рішеннях,
викладених у Єдиному державному реєстрі судових рішень нами не
виявлено

жодних

випадків

притягнення

особи

до

кримінальної

відповідальності за публічну наругу над Державним Гімном України.
Відповідно до ст. 20 Конституції України, ним є національний гімн на
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музику

М.

Вербицького

із

словами,

затвердженими

законом,

що

приймається не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України [84].
Згідно ст. 1 Закону України від 06 березня 2003 року № 602-IV «Про
Державний Гімн України», Державним Гімном України є національний гімн
на музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П.
Чубинського в такій редакції:
«Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду» [124].
З наведеного випливає, що Державний Гімн України – єдиний
державний

символ,

опис

якого,

на

вимогу

норм

Конституції,

встановлюється законом.
У ст. 2 вказаного Закону проголошено, що урочисті заходи
загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням
Державного Гімну України. Музичне виконання Державного Гімну України
здійснюється під час проведення офіційних державних церемоній та інших
заходів [124].
Отже, серед всіх державних символів України на законодавчому рівні
закріплено опис та порядок використання лише Державного Гімну України.
На підставі викладеного в цьому підрозділі можна зробити висновок,
що

найбільш

обґрунтованою

виглядає

позиція

А.В.

Савченка

та

Ю.Л. Шуляк, відповідно до якої, об’єкт наруги над державними символами
України – поставлені під охорону КК суспільні відносини, що забезпечують
авторитет суспільного та державного ладу України [132, c. 267].
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Предметами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України є
державні символи: Державний Прапор України, Державний Герб України та
Державний Гімн України.
На практиці предметом злочину у вигляді наруги над державними
символами України в усіх випадках виступає Державний Прапор України
(зафіксовано також один випадок, в якому поряд з ним фігурував малий
Державний Герб України).
Доведено, що Державний Герб України поділяється на великий (наразі
його вид на законодавчому рівні не врегульовано) та малий. Посягання на
будь-який з цих атрибутів може кваліфікуватися як злочин, передбачений
ч. 1 ст. 338 КК України.
Наголошено на нагальній потребі прийняття закону про державні
символи, в якому будуть описані атрибути держави та визначено порядок їх
використання. Дана потреба зумовлена вимогами ст. 20 Конституції
України. На сьогоднішній день на законодавчому рівні зазначене питання
частково врегульовано лише щодо Державного Гімну України.
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2.2 Об’єктивна сторона наруги над державними символами
України
Наступною обов’язковою об’єктивною ознакою складу злочину є
об’єктивна сторона. Як зазначає О. Вакулик, об’єктивна сторона складу
злочину має таке значення:
1) є підставою кримінальної відповідальності (особа може бути
притягнута до кримінальної відповідальності лише у разі встановлення усіх
ознак об’єктивної сторони вчиненого ним діяння);
2) обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони визначають
найважливіші показники суспільної небезпеки злочину (характер діяння,
спосіб його вчинення, місце, час, обстановка вчинення злочину, тяжкість
суспільно

небезпечних

наслідків),

що

враховуються

законодавцем

насамперед під час вирішення питання про криміналізацію тих чи інших
діянь, а також дозволяють суду в кожному конкретному випадку правильно
визначити ступінь тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням цього
призначити справедливе покарання, що відповідає вчиненому;
3) відіграє важливу роль для кваліфікації злочину (надає можливість
встановлювати інші елементи й ознаки складу злочину – об’єкт, якому
заподіюється шкода певним злочином, відповідну форму вини, мотив, мету
злочину, які не завжди вказуються в диспозиціях статей Особливої частини
КК України) та розмежування злочинів (відмежування злочинних діянь від
незлочинних) [13, c. 275].
Додамо, що цей перелік не є вичерпним. Дійсно, вказана обов’язкова
ознака будь-якого складу злочину є важливою, крім того, саме за допомогою
об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення в багатьох
випадках вдається встановити суб’єктивні ознаки.
Вдало доповнює викладену думку О.Ю. Баличев, який наголошує, що
особлива увага та значущість цього елемента складу злочину полягає в тому,
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що на практиці правоохоронні органи першочергово сприймають саме
зовнішню сторону злочину. Крім того, визначення у теорії кримінального
права способу вчинення злочину сприяє найчастіше більш ефективному
визначенню його об’єкта. Наприклад, такий злочин, як грабіж, посягає, перш
за все, на відносини власності, що і є його родовим і безпосереднім об’єктом.
Але це злочинне діяння вчинюється шляхом відкритого викрадення чужого
майна. При цьому грабіж може бути як не насильницьким (ч. 1 ст. 186), так і
насильницьким (ч. 2 ст. 186). В останньому випадку до потерпілого
застосовується насильство, яке не є небезпечним для його життя чи здоров’я,
або

погроза

застосування

такого

насильства.

Тож

додатковим

факультативним об’єктом грабежу може бути фізична або психічна
недоторканність потерпілої особи [5, с. 112].
Зрозуміло, що об’єктивна сторона складу злочину – це його зовнішня
сторона, проте в науці не має єдиної позиції щодо кількості ознак, які
входять до її складу. Через це, перш ніж дослідити об’єктивну сторону
наруги над державними символами України варто визначитись із змістом цієї
ознаки.
На думку В.П. Ємельянова, об’єктивна сторона складу злочину – це
сукупність передбачених у статтях закону про кримінальну відповідальність
ознак, які характеризують зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння,
що посягає на охоронювані кримінальним законом об’єкти. Всі ознаки
об’єктивної сторони складу злочину з точки зору їх передбачення в
диспозиціях статей Особливої частини КК поділяють на дві групи:
обов’язкові (необхідні) та факультативні. До обов’язкових ознак відносять
ознаки діяння у формі дії або бездіяльності, до факультативних – ознаки
наслідків, причинного зв’язку між діянням та наслідками, місця, часу,
способу, обстановки, засобів вчинення злочину, оскільки ознаки діяння
передбачаються у всіх статтях Особливої частини КК, а ознаки всіх інших
обставин – лише в певних окремих статтях [63, с. 98].
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Отже, вчений виокремлює вісім ознак суб’єктивної сторони, серед яких
одна обов’язкова (діяння), а решта – факультативні (тобто набувають
обов’язкового значення лише в окремих кримінальних правопорушеннях).
Питання обов’язковості такої ознаки як діяння не викликає сумнівів, проте
зміст та кількість останніх викликають певні суперечки. Наприклад, на думку
М.Й. Коржанського, об’єктивну сторону злочину утворюють(складають):
а) суспільне небезпечне діяння (дія чи бездіяльність);
б) злочинні наслідки;
в) причинний зв’язок між дією чи бездіяльністю та злочинними
наслідками;
г) спосіб, місце, час, знаряддя та обставини вчинення злочину [86,
c. 190].
Даний підхід також включає у себе вісім ознак об’єктивної сторони
складу злочину, проте замість засобів вчинення злочину вчений виокремлює
знаряддя, а замість обставин – обстановку.
Проміжну позицію між цими підходами займає В.В. Сухонос, який
відносить до об’єктивної сторони складу злочину суспільно небезпечне
діяння (обов’язкова ознака), суспільно небезпечні наслідки, причинний
зв’язок між ними, час, місце, спосіб, засоби і обставини вчинення
злочину [140, c. 45].
Названа думка також передбачає вісім ознак, що входять до
об’єктивної сторони складу злочину. В.В. Сухонос, як і В.П. Ємельянов,
виокремлює засоби вчинення злочину, а не знаряддя, проте в питанні
визначення в якості окремої факультативної ознаки обстановки або
обставини вчений за прикладом М.Й. Коржанського схиляється до
виокремлення останньої.
Враховуючи той факт, що категорія «обставини вчинення злочину»
(характеризується сукупністю умов та аспектів, відповідно до яких
вчиняється злочин (наприклад, злочинні дії військовослужбовця, який
перебуває в полоні; залишення в небезпеці тощо [140, c. 60]) за свої змістом є
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майже ідентичною з «обстановка», думається, більш доречним в нашій
роботі буде керуватися саме останньою.
В питанні ж визначення в якості факультативних ознак складу злочину
знарядь та засобів злочину, на нашу думку, найбільш науково обгрунтованим
виглядає підхід, відповідно до якого і знаряддя і засоби вчинення злочину
виокремлюють окремо. Цей підхід є найбільш поширеним в науці
кримінального права, а його прихильниками є такі відомі вчені, як
Ю.В. Александров, Р.В. Вереша, А.А. Вознюк, О.О. Дудоров, В.А. Клименко,
І.І. Митрофанов, А.В. Савченко, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.В. Шаблистий,
Ю.Л. Шуляк ті ін.
Зауважимо, що існує позиція, відповідно до якої засоби вчинення
злочину – це предмети матеріального світу, які застосовуються злочинцем
при вчиненні діяння. Вони поділяються на знаряддя та інші засоби вчинення
злочину. Знаряддя – це предмети, використовуючи які особа здійснює
фізичний (як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об’єкти (це зброя –
вогнепальна й холодна, інструменти, транспортні засоби, пристрої, технічне
устаткування й т.п.) До інших засобів вчинення злочину (засоби у вузькому
змісті слова) можуть бути віднесені підроблені документи, формений одяг і
ін. [144, c. 70].
Прихильники вищевикладеної ідеї розглядають знаряддя та засоби
вчинення злочину як частину та ціле. Без сумніву, вказані поняття тісно
пов’язані між собою, проте, на нашу думку, більш вдало розглядати їх в
якості окремих факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину.
Впевненості такій позиції додають роздуми А.В. Вознюка про те, що
засоби вчинення злочину – це предмети, які полегшують вчинення злочину,
однак безпосередньо не впливають на потерпілого та (або) предмет злочину,
тоді як знаряддя вчинення злочину – це предмети, якими особа вчиняє
злочин (вони використовуються для виконання об’єктивної сторони злочину
шляхом

безпосереднього

впливу

на

потерпілого,

предмет

заподіяння шкоди чи створення загрози її заподіяння) [52, c. 79].

злочину,
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З викладеного вбачається, що засоби вчинення злочину мають суттєві
відмінності зі знаряддями, через що їх слід розглядати в якості окремих
ознак.
Отже, в нашій роботі ми притримуємося поширеної в науці
кримінального права думки, відповідно до якої об’єктивна сторона складу
злочину складається з дев’яти елементів:
1) суспільно небезпечне діяння;
2) суспільно небезпечний наслідок;
3) причинний зв’язок між цими діяннями та наслідками;
4) спосіб;
5) місце;
6) час;
7) обстановка;
8) знаряддя вчинення злочину;
9) засоби вчинення злочину.
За

конструкцією

об’єктивної

сторони

виділяють

кримінальні

правопорушення:
1) з матеріальним складом – в них суспільно небезпечні наслідки є
обов’язковою ознакою об’єктивної сторони, а тому злочин вважається
закінченим, коли ці наслідки (смерть потерпілого, велика шкода тощо)
настали;
2) з формальним складом – в них суспільно небезпечні наслідки прямо
не згадуються, вони не є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони, а тому
злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених у законі дій
(бездіяльності). Насправді кримінальних правопорушень без наслідків не
буває (адже ознакою будь-якого кримінального правопорушення є суспільна
небезпечність, а її характеризує згідно із прямою вказівкою закону істотна
шкода або загроза її заподіяння), але у кримінальних правопорушеннях з
формальним складом вони ніби перебувають за межами складу [59, c. 125].
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Таким чином, вказані злочини відрізняються між собою обов’язковістю
(або відсутністю такої обов’язковості) настання суспільно небезпечних
наслідків та наявністю причинного зв’язку між злочинним діянням та цими
наслідками. Обов’язковість або необов’язковість цих ознак об’єктивної
сторони визначає законодавець у відповідних нормах КК України.
Варто також відзначити, що різновидом кримінальних правопорушень
з формальним складом є так звані усічені склади. Вони так само вважаються
закінченими з моменту вчинення зазначених у законі дій (бездіяльності), але
ці дії описуються як замах або готування [59, c. 126].
Так як злочин у вигляді наруги над державними символами України
вважається закінченим з моменту вчинення будь-якого діяння, пов’язаного з
наругою над державними символами, то він відноситься саме до
кримінальних правопорушень з формальним складом.
Цікавими виглядають роздуми В.І. Напиральської, яка зазначає, що
злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 КК України слід зарахувати до злочинів із
формальним складом, оскільки диспозиція цієї норми не містить вказівки на
будь-які суспільно небезпечні наслідки. Але, як відомо, обов’язковим
елементом об’єктивної сторони формального складу будь-якого злочину
завжди є діяння, до якого законодавець при створенні юридичного складу
злочину певного виду може «додавати» як обов’язкові й інші (крім наслідків)
елементи об’єктивної сторони, наприклад, спосіб, час, обстановку. У нашому
випадку обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 338 КК України, є
публічність вчиненої наруги [110, c. 174].
Дійсно, поняття «публічність» не відноситься до наслідків, утім
відіграє важливе значення у складі об’єктивної сторони наруги над
державними символами України. До розгляду цього питання ми повернемось
дещо нижче.
Згідно ч. 1 ст. 11 КК України, злочином є передбачене цим КК
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом
злочину [93].
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Вказана норма закріплює, що злочинне діяння може виражатись у
формі дії або бездіяльності.
О.А. Чуваков наголошує, що об’єктивна сторона злочину у вигляді
наруги над державними символами України характеризується активними
діями, вираженими в нарузі над державною символікою України [95, c. 627].
Таким чином, наруга над державними символами України може бути
виражена виключно у формі активних дій. Ця думка в науці кримінального
права не піддається сумнівам. Втім, для її підтвердження або спростування
варто встановити зміст категорії «наруга».
В «Академічному тлумачному словнику української мови» поняття
наруга може виражатись у двох значеннях:
1) нестерпне знущання;
2) зле висміювання кого-, чого-небудь [111].
Проектуючи ці визначення в площину диспозиції ч. 1 ст. 338 КК
України можна зробити висновок, що публічна наруга над державними
символами України – це їх зле висміювання суб’єктом злочину.
В судовій практиці лише одного разу судом був встановлений зміст
поняття «наруга». Так, у вироку Мукачівського міськрайонного суду
Закарпатської області від 20 грудня 2018 року по справі № 303/6698/18 було
визначено, що під наругою розуміють грубе, образливе ставлення, дії,
спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства
ставляться з повагою, в тому числі і зривання прапора чи герба, їх знищення
або пошкодження, та вчинення інших дій, в яких виявляється зневажливе
ставлення особи до державних символів (курсив наш) [34].
Додамо, що викладене у вироку Мукачівського міськрайонного суду
Закарпатської області визначення наруги базується на висновках вітчизняних
науковців [91, c. 449] та не тільки не суперечить попередньому, але і вдало
доповнює його. З нього стає зрозумілим, що наруга можлива виключно у
формі дій. Підтверджує цей умовивід і судова практика, адже дослідивши
вироки, викладені в Єдиному державному реєстрі судових рішень за ч. 1
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ст. 338 КК України нами було виявлено, що в 100 % випадків суб’єкт
злочину вчиняв суспільно небезпечне діяння у формі дій.
З диспозиції ч. 1 ст. 338 КК України випливає, що для кваліфікації дій у
вигляді наруги над державними символами України за цією нормою
необхідно, щоб вони несли публічний характер. Законодавець не розкриває
зміст категорії «публічність». В той же час, як зауважує О.О. Маслова, КК
України передбачає в низці статей Особливої частини відповідальність за
злочини, вчинені саме в обстановці публічності, зокрема публічні заклики до
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення
державної влади (ст. 109 КК України); публічні заклики до вчинення дій, що
посягають на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 КК
України); публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258 2 КК
України); фінансування тероризму (ст. 2585 України); публічні заклики до
вчинення дій, що загрожують громадського порядку (ст. 295 КК України);
незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316 КК України);
наруга над державними символами (ст. 338 КК України); пропаганда війни
(ст. 436 КК України); виготовлення, поширення комуністичної, нацистської
символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів (ст. 4361 КК України); геноцид (ч. 2 ст.
442 КК України) [105, c. 98].
Як бачимо з даного переліку, категорія «публічність» досить часто
вживається у змісті норм КК України. Саму ж ознаку публічності вчена
розглядає в якості елемента об’єктивної сторони складу кримінального
правопорушення – обстановки. Для того, аби погодитись або ж спростувати
висунуту ідею проаналізуємо зміст цього поняття.
В.К.

Матвійчук,

досліджуючи

об’єктивні

ознаки

злочину,

передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України дійшов висновку, що під публічними
закликами до насильницької зміни конституційного ладу слід розуміти такі
заклики, які відбуваються (проголошуються) в присутності публіки (людей),
тобто багатьох фізичних осіб, привселюдно, гласно, відкрито, в публічному
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місці, де збирається багато публіки (наприклад, на зборах, мітингах, в театрі,
на з’їздах, на стадіоні тощо). Публічність – це оціночне поняття і питання про
наявність такої ознаки має вирішуватися в кожному конкретному випадку, з
врахуванням конкретних обставин справи (часу, місця, способу, обстановки
тощо) вчинення таких дій, тобто це діяння передбачає активний вплив на
невизначену кількість осіб [106, c. 30].
Враховуючи той факт, що вказаному злочину також притаманна
публічність, думається, розгляд цієї ознаки доречно спроектувати на
дослідження публічної наруги над державними символами України.
Запропонована

наукова

позиція,

на

нашу

думку,

виглядає

дещо

суперечливою. Безперечно, поняття «публічність» є оціночним та питання
про наявність цієї ознаки має вирішуватись із врахуванням іншим
конкретних обставин. Однак, в той же час, дискусійним є судження про те,
що публічності обов’язково притаманні публічне місце та наявність під час
вчинення суспільно небезпечного діяння публіки, адже з розвитком
комп’ютерних технологій публічність може бути забезпечена дистанційно
через певний проміжок часу. Наприклад, особа може вчинити вдома наругу
над державними символами України, а потім викласти ці дії для широкого
загалу в мережі Інтернет.
Схожу думку висловлює і М.А. Рубащенко, який, як і В.К. Матвійчук,
проаналізував склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України. Відтак,
вчений дійшов умовиводу, що обстановка вчинення закликів, а саме
вчинення їх у присутності публіки, не є обов’язковою ознакою об’єктивної
сторони публічних закликів. Розвиток форм соціальної комунікації за останні
роки показує, що для доведення заклику до широкого кола осіб безпосередня
присутність цих осіб не є обов’язковою. Так, заклик можна виголосити
(демонструвати) через теле- чи радіотрансляцію, мережу Інтернет чи
використовуючи інші засоби комунікації, які дозволяють поширювати
інформацію поза безпосереднім контактом сторін. При цьому застосування
таких засобів, як правило, дозволяє доводити зміст закликів до набагато
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більшої кількості осіб, порівняно із класичним їх поширенням під час
мітингів чи інших зборів громадян [131, c. 119].
Повністю погоджуємось із роздуми науковця. Повертаючись до ознаки
публічності, яка є обов’язковою для об’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України слід зазначити, що у згаданому вироку
Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 грудня 2018
року по справі № 303/6698/18 вдало розкривається питання публічності.
Зокрема, в рішенні суду вказано, що публічний характер дій означає, що вони
можуть бути вчинені як відкрито, так і таємно, але за умови, що згодом
стануть очевидними для невизначеного кола осіб [34].
Запропонована позиція також ґрунтується на висновках науковців [91,
c. 449] та свідчить про те, що для того, аби діяння у вигляді наруги над
державними символами України було визнано злочином, передбаченим ч. 1
ст. 338 України, в момент безпосереднього вчинення зазначених дій
наявність публіки є необов’язковою.
Подібні роздуми щодо розповсюдження фактів наруги над державними
символами України в мережі Інтернет є не просто теорією, вони трапляються
на практиці. Так, у вироку Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області від 21.03.2016 року по справі № 243/2086/16-к (номер провадження:
1-кп/243/305/2016) зазначається, що реалізовуючи свій протиправний умисел,
10 лютого 2016 року приблизно о 11:05 годині, неповнолітній ОСОБА_1,
знаходячись разом з одногрупниками в публічному місці, а саме у кабінеті
фізичного виховання, розташованому в приміщені адміністративної будівлі
Слов’янського хіміко-механічного технікуму, за адресою: м. Слов’янськ, вул.
Центральна, 41, де діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх
дій, у присутності сторонніх осіб, які не є співучасниками вчинення
кримінального правопорушення, демонструючи своє зневажливе ставлення
до Державного Прапора України, який згідно ст. 20 Конституції України є
Державним символом України, маючи за мету приниження тих цінностей, до
яких інші члени суспільства ставляться з повагою, публічно кинув
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Державний Прапор України на підлогу, став на нього взуттям, та здійснив
фотографування стоячи ногами на Державному Прапорі України, тим самим
здійснив публічну наругу над Державним Символом. Після цього доводячи
свій єдиний протиправний умисел, спрямований на публічну наругу над
Державний Прапор України, неповнолітній ОСОБА_1, на своїй сторінці в
Інтернет - мережі «ВКонтакте» виклав фотознімки на яких він демонструє
своє зневажливе ставлення до Державного Прапору України, таким чином
створив умови доступу для публічного перегляду його зневажливе ставлення
до Державного Символу членами суспільства [40] (курсив наш).
Без сумніву, навіть якби під час вчинення наруги над державними
символами України не було жодної публіки, такі дії б несли публічний
характер після викладення фотознімків, на яких були зафіксовані ці дії, у
соціальну мережу, створивши тим самим можливість іншим користувачам
проглянути їх.
Дослідивши питання вчинення злочину в обстановці публічності
О.О. Маслова дійшла наступних висновків: публічність як обстановка
вчинення злочину – це сукупність умов вчинення дій в усній чи письмовій
формі звернені до широкого кола людей, які відображаються в статтях КК
України як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину;
кваліфікуюча ознака складу злочину; мінімальна кількість осіб, яка може
створювати публічність, становить дві особи; верхньої кількісної межі
визначення публічності як такої не існує; кількість осіб, які можуть
утворювати публіку, необмежена) [105, c. 100].
Таким чином, вчена встановила кількісну характеристику публічності –
від двох до необмеженої кількості осіб. Дане питання доволі дискусійне та
вимагає ретельного розгляду.
Позиція О.О. Маслової випливає з того, що одним з гіперонімів терміна
«публіка» є термін людина, а гіпонімами є терміни «глядач», «слухач». Отже,
термін «публіка» можна застосувати і стосовно терміна «людина» в однині.
Однак, на думку науковця, якщо такі дії вчиняються стосовно конкретної
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людини, то їх слід розглядати як підбурювання до вчинення конкретного
злочину [105, c. 99].
Цей умовивід має відношення до кримінальних правопорушень, в яких
присутня така обов’язкова ознака, як публічні заклики (наприклад, публічні
заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або
захоплення державної влади – ст. 109 КК України; публічні заклики до
вчинення терористичного акту – ст. 2582 КК України тощо). В цих злочинах
категорія «публічність» нерозривно пов’язана з поняттям «заклик», тоді як у
злочинах, передбачених ч. 1 ст. 338 КК України такого зв’язку не має.
Нагадаємо, відповідно до ч. 4 ст. 27 Загальної частини КК України
«Види співучасників», підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом,
погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до
вчинення

злочину

(з

01.01.2020

р.

слово

«злочин»

замінено

на

словосполучення «кримінальне правопорушення») [93].
Таким чином, підбурювання – це схилення підбурювачем іншого
співучасника

до

вчинення

кримінального

правопорушення

шляхом

умовляння, підкупу, погрози, примусу тощо. Розглянувши зміст поняття
«підбурювання» можна дійти висновку, що, дійсно, в разі, наприклад,
заклику до вчинення терористичного акту, спрямованого до конкретної
особи, такі діяння, можливо, слід розглядати не як публічний заклик, а як
підбурювання до злочину.
Слід окремо наголосити на тому, що така позиція також є дискусійною
та

викликає

суперечки,

тому

що

єдиною

думки

щодо

кількісної

характеристики публічності в науці кримінального права наразі не існує.
У випадку ж вчинення наруги над державними символами України
ситуація дещо інша, тому що для кваліфікації діяння, передбаченого ч. 1
ст. 338 КК України достатньо просто вчинити його перед публікою (а нею, як
було визначено, може вважатися навіть окрема людина) або вчинити його
таємно, але в подальшому зробити так, щоб воно стале відомим для публіки.
В даному контексті суб’єкт злочину може просто продемонструвати неповагу
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до держави, не призиваючи до чогось та не звертаючись своїми діями до
конкретної особи.
Цікавими виглядають роздуми П.В. Пекаря, який досліджуючи
проблеми визначення змісту поняття «публічності» у складі злочину
передбаченого ст. 436 КК України дійшов висновку про те, встановлення
факту публічності має залежати не від певної чисельності осіб, до яких
доноситься заклик, а в першу чергу, від можливості ознайомлення і
сприйняття іншими особами таких закликів. Саме тому на першому плані
при визначенні поняття публічності має виступати суб’єктивна сторона
злочину, а саме усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру
вчинюваного нею діяння. Особа має розуміти, що вона звертається до
певного кола осіб з закликами, які породжують ідею вчинення діяння, що
передбачене тою чи іншою нормою законодавства про кримінальну
відповідальність.
Не будемо аналізувати доречність даного умовиводу в розрізі
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436 КК України, адже,
по-перше, подібний аналіз виходить за межі предмета нашого дослідження, а,
по-друге, питання нижньої межі кількості осіб, які можуть бути визнані
публікою, як зазначалося вище, є дуже суперечливим в злочинах, що
полягають у публічних закликах.
У випадку ж дослідження категорії «публічність» в складі злочину у
вигляді наруги над державними символами України позиція П.В. Пекаря
виглядає обґрунтованою, тому, думається, визначення мінімальної або
максимальної чисельності публіки, яка має бути наявна, для кваліфікації
діяння за ч. 1 ст. 338 КК України недоречне. Через це, ми погоджуємось із
викладеною вище думкою позицією В.К. Матвійчука про те, що публічність
– це оціночне поняття і питання про наявність такої ознаки має вирішуватися
в кожному конкретному випадку, з врахуванням інших ознак складу
злочину [106, c. 30].
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На підставі проведеного аналізу кількісної характеристики поняття
«публічність» можна дійти висновку, що найбільш вдала характеристика цієї
категорії в контексті злочину у вигляді наруги над державними символами
України була проведена авторами «Кримінального кодексу України:
науково-практичний коментар» (за ред. Є.Л. Стрельцова), які під публічним
вчиненням дій, передбачених ст. 338 КК України розуміють їх здійснення
перед невизначеною кількістю людей або у випадку вчинення таких дій
таємно, за умови, що вони стануть відомі невизначеній кількості осіб [95,
c. 627].
Дослідивши зміст поняття «публічність» необхідно встановити його
місце в складі злочину у вигляді наруги над державними символами України.
В даному підрозділі нами вже було описано підхід, відповідно до якого
публічність у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України
відноситься до такої ознаки об’єктивної сторони, як обстановка. Крім того
підкреслено, що публічність, як ознака, притаманна багатьом складам
кримінальних правопорушень.
Не дивлячись на це, існує чимало вчених, які не згодні з таким місцем
ознаки публічності в складі кримінального правопорушення. Заслуговує на
увагу відгук офіційного опонента З.А. Загиней на дисертацію О.О. Маслової
на

тему

«Кримінально-правова

характеристика

обстановки

вчинення

злочину». В якості зауваження вчена зазначає, що дисертантці варто було б
розглянути питання про те, характеризує публічність обстановку вчинення
злочину чи все ж є ознакою предмета відповідних складів злочинів? Так,
З.А. Загиней наголошує на тому, що альтернативною формою публічних
закликів є розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики. Можливо,
варто було б вести мову про те, що публічність є обстановкою вчинення
закликів до вчинення протиправних дій, а що стосується розповсюдження
матеріалів які містять такі заклики, то публічність є властивістю саме
предмета злочину? Як вбачається, продовжує науковець, така ознака
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дозволяє розмежувати дві форми діянь: публічні заклики та розповсюдження
матеріалів, що містять такі заклики [64, c. 7].
Висвітлена позиція має право на життя, проте, окрім переваг, містить
також недоліки. Втім, якщо розглядати публічність в якості властивості
предмета злочину у другому випадку, то чому не спроектувати такий підхід
на діяння в першому?
Так, наприклад, М.А.

Рубащенко переконаний, що

аналіз та

висвітлення у науковій літературі об’єктивних ознак публічних закликів
лише з позиції суспільно небезпечного діяння як ознаки об’єктивної сторони,
не є правильним. Такий стан речей є зрозумілим, оскільки публічний заклик
дійсно існує незалежно від свідомості і волі особи, є явищем об’єктивного
(предметного) світу. Однак публічний заклик має свою специфіку одночасно
і як процес (діяння), і як предмет [130, с. 163].
Таким чином, існує, як мінімум, три підходи до розгляду місця
«публічності» у складі злочину, в якому обов’язковими є публічні заклики.
Дані

роздуми

можна

спроектувати

і

на

склад

кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України. Так, публічність в
цих злочинах можна розглядати в якості:
1) обстановки;
2) обстановки та ознаки предмета злочину;
3) ознаки суспільно небезпечного діяння та ознаки предмета злочину.
Для того, щоб остаточно визначитись із позицією місця категорії
«публічність» у складі кримінального правопорушення у вигляді наруги над
державними символами України ще раз проаналізуємо ознаку об’єктивної
сторони – обстановка.
Популярною є думка про те, що обстановка вчинення злочину – це
сукупність передбачених законом обставин, які становлять собою зовнішнє
оточення злочинного діяння і характеризуються наявністю людей або певних
подій [52, c. 79].
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З наведеного можна зробити висновок, що вчинення наруги над
державними символами України в присутності людей утворює ознаку
публічності, яка, в свою чергу, цілком справедливо може розглядатись в
якості обстановки вчинення злочину.
В питанні ж таємної наруги над державними символами України, коли
особа в подальшому розповсюджує наслідки таких дій в кіберпросторі
залишається два варіанти місця явища публічності в складі злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України: властивість іншої ознаки або
самостійна ознака – обстановка вчинення злочину.
Ключовими в вищевикладених роздумах вбачаються зауваження
О.О. Астахової, яка зазначає, що обстановка вчинення злочину впливає на
розвиток

об’єктивної

сторони

двома

способами:

безпосередньо

і

опосередковано, через свідомість суб’єкта, визначаючи його поведінку. Так,
безпосередній вплив має місце в тому, що обстановка утворює сукупність
конкретних умов (є збігом подій і обставин), в яких може бути вчинений
конкретний злочин, тобто створює для нього об’єктивну можливість (це
означає, що жоден злочин не може бути вчинений, а вчинене не може
призвести до шкідливих наслідків, якщо в реальній дійсності не буде для
цього належних умов). Деякі із умов (які відносяться до обстановки вчинення
злочину) можуть створюватися штучно самим злочинцем або потерпілим [2,
с. 95].
Поширюючи свої дії у вигляді наруги над державними символами
України (навіть якщо в момент їх безпосереднього вчинення не було
очевидців події) у мережі Інтернет, суб’єкт злочину, по суті, штучно створює
відповідні умови публічності, а відтак, доречно і в цьому випадку розглядати
її в якості обстановки вчинення злочину.
Без

сумніву,

визначення

місця

ознаки

публічності

в

складі

кримінального правопорушення у вигляді наруги над державними символами
України не впливає на кваліфікацію (головне, встановити її наявність), проте
такий аналіз важливий для науки кримінального права. На підставі
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викладених у цьому підрозділі нашої дисертаційної роботи аргументів,
думається, доречно підтримати позицію, відповідно до якої обов’язковою
ознакою об’єктивної сторони складу злочину у вигляді наруги над
державними символами України є обстановка – публічність.
Спосіб вчинення наруги над державними символами України є
факультативною ознакою складу злочину, яка не впливає на кваліфікацію
суспільно небезпечного діяння. Способами наруги можуть бути знищення чи
пошкодження

прапора

(герба)

шляхом

його

спалення,

ламання,

розмальовування, нанесення на прапор образливих написів, зле шаржування
герба чи гімну тощо [96, c. 563].
Додамо, що для притягнення особи до кримінальної відповідальності за
ч. 1 ст. 338 КК України не обов’язково пошкодити предмет злочину.
Наприклад, у вироку Нововодолазького районного суду Харківської області
від 28 липня 2014 року по справі № 631/1090/14-к (номер провадження 1кп/631/87/14) описано ситуацію, за якої ОСОБА_2 близько 9 години 30
хвилин знаходячись біля домоволодіння ОСОБА_5, разом з ОСОБА_3 та
ОСОБА_4, поблизу якого розташована Бірківська селищна рада, за адресою:
Харківська область, Нововодолазький район, с. Бірки, вул. Фрунзе, 4, де
побачив Державний Прапор України, який був офіційно встановлений на
стіні біля центрального входу до приміщення селищної ради. В цей час у
ОСОБА_2 виник злочинний намір спрямований на наругу над Державним
Прапором України шляхом публічного зриву його з центрального входу
селищної ради (курсив наш). ОСОБА_2 у вказаний час реалізуючи свій
злочинний намір, шляхом вільного доступу зайшов на територію Бірківської
селищної ради, де безпричинно у присутності сторонніх осіб, які не є
співучасниками злочину, демонструючи своє зневажливе ставлення до
Державного Прапора України, який згідно ст.20 Конституції України є
Державним символом України, та який був офіційно встановлений на стіні
біля центрального входу до селищної ради, публічно зірвав його(курсив наш).
Продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_2, усвідомлюючи суспільно-
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небезпечний характер свого діяння, діючи з винятковим цинізмом, що
виразилось в демонстративній зневазі до Державного Прапора України, не
реагуючи на зауваження з боку місцевого мешканця с. Бірки, ОСОБА_6,
щодо того щоб останній повернув Державний Прапор України на місце,
ображаючи ОСОБА_6 нецензурною лайкою, сів на мотоблок і тримаючи в
руці Державний Прапор України, розмахуючи ним та висловлюючись
нецензурну лайку поїхав з місця події [35].
Таким чином, суб’єкт злочину вчинив кримінальне правопорушення у
вигляді наруги над державними символами України шляхом зривання
Державного Прапора України.
Схожа ситуація відбулась у м. Білгород-Дністровський (Одеська
область). 14.10.2015 року, приблизно о 10 годині, ОСОБА_1, знаходячись в
нетверезому стані біля будівлі аптеки № 73, по вул. Пушкіна, 35, м. БілгородДністровий, Одеської області, маючи намір на підрив авторитету державного
та суспільного устрою України, а також суверенітету держави, виражений в її
символах, умисно, публічно, висловлюючи явну неповагу до громадськості,
суспільного устрою України та її державної символіки, в день святкування
державного свята - Дня захисника України, зірвав встановлений на вказаній
будівлі Державний Прапор України, та при цьому виражався нецензурною
лайкою [18]. Подібні випадки описані також у згаданому в підрозділі 2.1
вироку Дзержинського міського суду Донецької області від 12 лютого 2016
року по справі № 225/985/16-к (номер провадження: 1-кп/225/148/2016) [22]
та вироку Теребовлянського районного суду Тернопілської області від 07
листопада 2018 року по справі № 606/2382/18 [42].
Досить часто на практиці суб’єкт злочину не обмежується простим
зриванням Державного Прапора України. Наприклад, не рідко особа, яка
вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 338 КК України
демонструє свою зневагу до держави та її атрибутів шляхом кидання
державного символу на землю. Такі події описані у вироках Каховського
міськрайонного суду Херсонської області від 05 квітня 2018 року по справі
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№ 658/443/18 [26], Дружківського міського суду Донецької області від 25
вересня 2018 року по справі № 229/3967/18

[24], Мукачівського

міськрайонного суду Закарпатської області від 20 грудня 2018 року по справі
№ 303/6698/18 [34], Коростенського міськрайонного суду Житомирської
області від 03 квітня 2019 року по справі № 279/1037/19 [27], Марківського
районного суду Луганської області від 15 березня 2019 року по справі
№ 417/6253/18 [31].
Схожими є випадки, коли суб’єкт наруги над державними символами
України не тільки кидає Державний Прапор України на землю, але і топче
його ногами. Такі випадки описані у вироках Голопристанського районного
суду Херсонської області від 08 грудня 2014 року по справі № 654/1105/14к [20], Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 21.03.2016
року по справі № 243/2086/16-к (номер провадження: 1-кп/243/305/2016) [39],
Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 20 листопада 2015
року по справі № 219/9481/15-к [17], Старобільського районного суду
Луганської області від 26 лютого 2016 року по справі № 431/783/16-к [41],
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14 червня
2017 року по справі № 344/5566/17 [25].
Спосіб вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України, –
розривання або пошкодження Державного Прапора України, описаний у
вироках Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 04
січня

2019

року

по

справі

№

196/1906/18

[43],

Білоцерківського

міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2019 року по справі №
357/2512/19 [19], Приморського районного суду м. Одеси від 05 серпня 2014
року по справі № 522/14471/14-к [37], Южного міського суду Одеської
області від 22 лютого 2018 року по справі № 519/816/17 [46].
Поширеним способом наруги над Державним Прапором України є його
підпал. У вироку Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
від 11 червня 2015 року по справі № 233/2257/15-к зазначається, що
обвинувачена ОСОБА_2, 16.03.2015, приблизно о 19 годині 30 хвилин, більш
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точний час в ході досудового розслідування не встановлений, знаходилась
біля

центрального

входу

до

будівлі

гуртожитку

Костянтинівського

індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», розташованого за адресою:
Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 152, де в цей же
час, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи на
козирку,

який

розташований

над

центральним

входом

в

будівлю

вищевказаного гуртожитку умисно зірвав зі стіни Державний Прапор
України та тримаючи його в руках кинув на поверхню землі перед входом до
вищезазначеного гуртожитку. Після чого невстановлена під час досудового
розслідування особа, підняла Державний Прапор України та розправила його
в сторони. В цей час у ОСОБА_2 раптово виник злочинний намір,
направлений на наругу над Державним Прапором України, який згідно ст. 20
Конституції України є Державним символом України та який був офіційно
встановлений на стіні будівлі гуртожитку Костянтинівського індустріального
технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», розташованого за адресою: Донецька область,
м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 152. Негайно реалізуючи свій
злочинний умисел ОСОБА_2 в присутності сторонніх осіб, усвідомлюючи
суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи з винятковим цинізмом,
що виразилось в демонстративній зневазі та образливому ставленні до
Державної символіки України, тримаючи в правій руці запальничку,
підпалила Державний Прапор України, який через деякий час згорів (курсив
наш) [28].
Схожі ситуації описані у вироках Московського районного суду м.
Харкова від 07 вересня 2016 року по справі № 643/6487/16-к [33],
Новопсковського районного суду Луганської області від 13 листопада 2017
року по справі № 420/1526/17 [36], Городоцького районного суду Львівської
області від 30 серпня 2018 року по справі № 441/1001/18 [21], Лановецького
районного суду Тернопільської області від 15 листопада 2012 року по справі
№ 1910/896/2012 [29], Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
від 11 вересня 2015 року по справі № 243/8110/15-к [38], Артемівського
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міськрайонного суду Донецької області від 07 квітня 2015 року по справі
№ 219/1898/15-к [15], Чернігівського районного суду Запорізької області від
13 травня 2014 року по справі №329/340/14-к [44], Сватівського районного
суду Луганської області від 03 листопада 2014 року по справі № 426/1964/14к [38], Димитрівського міського суду Донецької області від 24 липня 2015
року по справі № 226/1689/15-к [23], Артемівського міськрайонного суду
Донецької області від 10 грудня 2015 року по справі № 219/9679/15-к [16].
Наведені вище дані свідчать, що саме підпал державного символу
України є одним з найрозповсюдженішим способів вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України.
Інші ознаки об’єктивної сторони (місце, час, знаряддя, засоби вчинення
злочину) рідко розкриваються в повній мірі у матеріалах судових рішень та
не впливають на кваліфікацію діяння.
На підставі викладеного в даному підрозділі можна зробити висновки,
що обов’язковими ознаками об’єктивної сторони складу кримінального
правопорушення у вигляді наруги над державними символами України є
суспільно небезпечна дія та обстановка публічності. Інші ознаки об’єктивної
сторони є факультативними.
Встановлено, що найбільш поширеними на практиці способами
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України є підпал, зривання,
кидання на землю, топтання та розривання Державного прапора України.
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2.3 Суб’єкт наруги над державними символами України
Одним з ключових елементів складу злочину є особа, яка підлягає
кримінальній відповідальності (суб’єкт кримінального правопорушення). На
відміну від об’єкта та об’єктивної сторони, зміст цієї обов’язкової ознаки
складу злочину прямо визначений КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК
України

«Суб’єкт

кримінального

правопорушення»,

суб’єктом

кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила
кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до КК може
наставати кримінальна відповідальність [93].
Отже, суб’єкту кримінального правопорушення притаманні наступні
обов’язкові ознаки:
1) він має бути фізичною особою;
2) осудність;
3) досягнення визначеного віку.
Розглянемо

першу

підставу

–

суб’єктом

кримінального

правопорушення є фізична особа.
Як зазначає В. Форманюк, правова категорія «фізична особа» виникає в
результаті процесу виділення й подальшого синтезу окремих правових
якостей людини, а також тих сфер правової життєдіяльності, які пов’язані з її
існуванням як відокремленої категорії, що протистоїть іншим суб’єктам
права [162, с. 23].
З наведеного випливає, що фізична особа, це людина, яка є учасником
суспільних відносин. В даному випадку найголовніша ознака фізичної особи
– той факт, що це людина.
Без сумніву, важливим також є зауваження про те, що поняття «фізична
особа» є неоднорідним, воно складається з двох частин. З одного боку,
індивід є громадянином (іноземцем, особою без громадянства), виступає
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учасником публічно-правових відносин; з іншого – приватною особою,
учасником приватноправових відносин [162, с. 23].
Отже, за вітчизняним кримінальним законодавством суб’єктом злочину
може бути виключно людина. Вказаний фактор є цілком логічним, адже в
разі, якби суб’єктом злочину виступали, наприклад, тварини, в складі
злочину неможливо було б встановити іншу обов’язкову ознаку –
суб’єктивну сторону, адже тварини не наділені людською свідомістю.
Наведене

положення

щодо

тварин

на

сьогоднішній

день

є

безсумнівним. Втім, як зауважував у своїх наукових працях відомий
вітчизняний вчений Л.С. Білогриць-Котляревський, воно не було таким на
нижчих стадіях культури. Через силу загальних містичних поглядів на
природу, тварини тоді прирівнювались до людей і нерідко поряд з ними
притягалися до відповідальності та карались. Аналогія в даному напрямку
доходила до розрізнення світської та духовної юрисдикції під час
переслідування злочинів тварин; першій підлягали тварини, що завдавали
переважно приватної шкоди, наприклад: бики, свині, вовки і т.п., другій –
тварини, що завдавали суспільної шкоди, суспільних лих, наприклад: миші,
криси, саранча і .т. ін. процес в обох випадках вівся за всіма існуючими
правилами світського або духовного суду з винесенням обвинувального акта,
з показаннями свідків та заслуховуванням сторони захисту. Винні першого
роду засуджувались до різних кар: переважно смертної шляхом повішення та
тілесних, а другого – до смертної кари або вказівки залишити місцевість,
відлученню

та

анафемі.

Тварини

інколи

піддавались

попередньому

ув’язненню та тортурам; серед покарань застосовувалось навіть спалення.
Так, у 1474 р. у Базелі було спалено півня за те, що він вступив у союз із
дияволом та зніс яйце [10, c. 108].
З наведеного випливає, що тварини могли бути визнані суб’єктом
злочину в повному розумінні цієї категорії, адже держава через свої органи
влади не тільки карала бідолашних, але і влаштовувала «псевдорозслідування» та обирала «псевдо-запобіжні» заходи. Більше того, такі

171

спеціальні суб’єкти поділялись на дві групи. Залежно від приналежності до
відповідної групи визначалась підслідність справи.
Відомий вчений у галузі кримінального права М.О. Дьяконов теж
присвятив свій час цьому питанню та дійшов висновку, що у стародавніх
германських племенах існували постанови про сплату віри за смерть від
домашніх тварин. У Магдебурзькому праві XIV-XV ст. зустрічаються також
постанови про притягнення до кримінальної відповідальності тварин [60,
c. 4].
Без сумніву, тварини можуть фігурувати у злочині, проте не в якості
суб’єкта, а лише як знаряддя, засоби або предмет. Наприклад, в разі, якщо
хазяїн собаки нацькує його на людину, в результаті чого останній будуть
заподіяні тілесні ушкодження, то суб’єктом злочину буде виступати саме
хазяїн пса, сам же пес буде знаряддям злочину. В сучасній науці
кримінального права такий висновок, небезпідставно, є безальтернативним.
Питання суб’єкту злочину було розглянуто і І. Бандуркою, яка
наголошує на тому, що кримінальне законодавство більшості зарубіжних
держав нині виходить з того, що суб’єктом злочину може бути виключно
фізична особа-людина. Однак у деяких країнах протягом століть питання про
суб’єкта злочину вирішувалось та вирішується неоднозначно, так як
суб’єктом злочину поряд з фізичними визнавались і юридичні особи, а також
предмети, тварини, комахи. У стародавніх Афінах, наприклад, суд розглядав
справи про смертельні випадки, завдані предметами, після чого особливі
жерці викидали ці предмети за межі поліса. В Англії майже до середини ХІХ
ст. було положення, яке передбачало, що предмет, який завдав смерті
конфісковував ся на користь короля [8, с. 136-137].
Отже, історії відомі випадки, коли суб’єктом злочину виступали навіть
неживі предмети оточуючого середовища. Думається, такі рішення були
обумовлені двома основними причинами: часом (як правило, вони
приймались на ранніх етапах розвитку суспільства) та бажанням панівної
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еліти заспокоїти народні маси та показати свою всемогутність. На
сьогоднішній же день подібні судові процеси виглядають абсурдно.
Схожі випадки зустрічались і на території Московського царства, до
складу якого входили українські землі (Чернігово-Сіверське князівство).
Цікавим є наступний історичний факт: 15 травня 1593 р. у м. Угличі було
вбито восьмирічного цесаревича Дмитра – молодшого сина Івана Грозного.
На набатний дзвін дзвону збігся народ, який жорстоко розібрався із
вбивцями; Борис Годунов наказав покарати всіх учасників самосуду, в тому
числі і дзвін, який було знято з дзвіниці, відрубали вушко, на якому він висів,
вирвали язика, покарали двадцятьма ударами батогом та відправили на
заслання до м. Тобольськ, в якому він знаходить і у наші дні [103, c. 5].
Зрозуміло, що сам по собі дзвін – це лише створений людиною
неживий предмет. Даний факт не викликав жодних сумнівів і в часи, коли
відбувалась ця історія, проте, як і в багатьох описаних вище випадках така
«розправа» була показовою та спрямована не на абсурдне притягнення
дзвону до кримінальної відповідальності, а на залякування населення,
демонстрування сили правлячої верстви.
Викладене вище в черговий раз демонструє той факт, що природно
суб’єктом злочину може бути виключно людина. Проте, в сучасному світі
також доволі популярною є ідея визнання суб’єктом злочину поряд з
фізичною особою і юридичної.
Під юридичною особою, як правило, розуміється певна організація,
створена і зареєстрована у встановленому законом порядку [3, с. 147]. Звісно,
організацію утворює група людей, проте, питання того, чи можна в разі
незаконної діяльності цієї групи визнавати суб’єктом злочину саме юридичну
особу залишається дискусійним.
На думку І.І. Митрофанова, підстав для визнання юридичної особи
суб’єктом навіть корупційного злочину немає, оскільки найважливіші
інститути вітчизняного кримінального права: кримінальної відповідальності,
покарання, співучасті, обставин, що виключають злочинність діяння тощо –
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розроблялися відповідно до того, що суб’єктом злочину може бути тільки
фізична осудна особа, яка досягла відповідного до ст. 22 КК України віку. Та
й поняття, якими оперує законодавство про кримінальну відповідальність
(злочин, осудність і неосудність, вина, мотив, мета, готування до злочину,
замах на злочин тощо), фактично і юридично не можуть бути застосовані до
юридичних осіб. При цьому у ст. 6–10 КК України зазначено, що чинність
закону про кримінальну відповідальність поширюється на громадян України,
іноземців та апатридів, тобто фізичних осіб, які вчинили відповідний, у тому
числі й корупційний, злочин [108, c. 92].
З названими вище аргументами складно не погодитись. Дійсно, чинний
КК України містить ряд норм, які є безальтернативними та суперечать ідеї
визнання суб’єктом злочину юридичної особи. Втім, вчені все частіше
вступають у полеміку з цього питання, а нові законодавчі положення лише
підігрівають суперечки.
В даному аспекті цікавими вбачаються дослідження В.К. Грищука та
О.Ф. Пасєки, які зазначають, що аналізуючи позиції вчених, які схиляються
до запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб, та
дослідників, які цю ідею відхиляють, для пошуку відповіді на поставлене
запитання слід виходити з ряду теоретичних положень. Як відомо, юридична
особа не фікція. Докази її реального існування знаходимо у цивільному праві.
Визначення через право існування юридичної особи призвело до створення
значної кількості норм, які регулюють її функціонування. Норми цивільного
права надали юридичній особі права і можливість реалізації цих прав через
правовідносини, а також установили відповідальність за порушення нею
норм закону. Функціонування юридичної особи у правовому обігу показало,
що юридична особа, як і фізична, також може робити помилки, вчиняти
правопорушення і все ж таки злочини. Адже кримінальний закон не
відносить конкретне суспільно небезпечне діяння до категорії злочинів на
підставі суб’єкта, який це діяння вчинив, а за наслідками (шкодою), до якого
це діяння призвело чи могло призвести. Саме характер діяння та ступінь
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суспільної

небезпеки

відрізняє

кримінальну

відповідальність

від

відповідальності адміністративної чи цивільної [55, c. 166].
Думається, викладені доводи в черговий раз демонструють всю
складність у вирішенні питання змісту категорії «суб’єкт злочину», адже
визнання в якості нього поряд з фізичною особою юридичної (як і
невизнання) містить цілий ряд переваг та недоліків.
Практика застосування заходів кримінально-правового характеру до
юридичних осіб у різних країнах уможливлює виділення трьох основних
підходів до розуміння кримінальної відповідальності юридичних осіб:
1) повне визнання інституту кримінальної відповідальності юридичної
особи в таких державах, як Франція, КНР, Литва, Естонія. Водночас принцип
кримінальної відповідальності юридичної особи, за законодавством, не
усуває кримінальної відповідальності фізичної особи:
2) повне

заперечення

інституту

кримінальної

відповідальності

юридичних осіб в таких державах, як Болгарія, Угорщина, Білорусь;
3) «квазі-кримінальна відповідальність» (адміністративно-кримінальна)
юридичних осіб в таких державах, як ФРН, Швеція, Італія, Іспанія.
Особливістю такого підходу є те, що законодавство не визнає юридичних
осіб суб’єктами злочину, але у деяких випадках, зокрема, передбачених
певними нормативними актами, до них можуть застосовуватися різноманітні
кримінальні санкції [109, c. 216].
На перший погляд, норми КК України відносять нашу державу саме до
другої категорії, тому що, як було неодноразово вказано вище, відповідно до
ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину є виключно фізична особа. Проте,
у 2014 році до КК України були внесені важливі зміни. Відповідно до Закону
України від 23.05.2013 р. № 314-VII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським

Союзом

візового

режиму

для

України стосовно

відповідальності юридичних осіб», КК України було доповнено розділом
XIV1

«Заходи

кримінально-правового

характеру

щодо

юридичних
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осіб» [121]. Відтепер, в разі наявності визначених у ст. 963 КК України
підстав, до юридичних осіб можуть бути застосовані такі заходи
кримінально-правового характеру:
1) штраф;
2) конфіскація майна;
3) ліквідація [93].
З огляду на викладене слушними вбачаються висновки Т.О. Мудряк та
Р.С. Дробіняк про те, що Україна пішла останнім шляхом («квазікримінальна відповідальність» (адміністративно-кримінальна) юридичних
осіб) – прим.), а отже, питання про юридичних осіб як суб’єктів
кримінального права не відрізняється особливою новизною. Замість терміна
«кримінальна відповідальність», щодо юридичних осіб використовується
термін (заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», що
дає змогу уникнути змін у частині суб’єкта кримінальної відповідальності до
Загальної частини Кримінального кодексу України [109, c. 216].
Наведене вище дає підстави зробити висновок про те, що відповідно до
чинного КК України, суб’єктом злочину може бути виключно фізична особа,
проте, в разі наявності визначених у ст. 963 підстав, до юридичної особи
можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру (які, деюре не роблять з неї суб’єкта злочину).
Зауважимо, що на сьогоднішній день вчинення уповноваженою особою
юридичної особи злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України не є
підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру щодо
цієї юридичної особи. В такому разі до кримінальної відповідальності на
загальних засадах може бути притягнутий лише суб’єкт злочину – фізична
особа.
Таким чином, суб’єктом наруги над державними символами України
може бути виключно фізична особа.
Наступною ознакою суб’єкта злочину є осудність. Як слушно зауважує
С.В. Чорней, осудність у кримінальному праві є багатоаспектним явищем,
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поняттям про нього та відповідним правовим інститутом. Його можна
характеризувати з різних сторін: як юридичний інститут та правову
категорію; як передумову вини та кримінальної відповідальності; як одну із
загальних ознак складу злочину, що характеризує суб’єкта злочину; як
показник злочинного та караного; критерій відмежування винної поведінки
від вчинених без вини суспільно небезпечних дій неосудного тощо. Але все
це лише багаторівнева характеристика одного і того ж явища осудності, яка
відбиває його зміст, сутність, призначення та функціональну роль у
кримінальному праві [170, c. 436].
Без сумніву, важливість категорії «осудність» складно переоцінити,
тому що від того, чи була особа в момент вчинення злочину осудною
залежить наявність у ньому суб’єкта злочину. Відповідно до ч. 1 ст. 19 КК
України, осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [93].
Отже, осудність – свідоме ставлення особи до зовнішнього оточення,
здатність

усвідомлювати

свої

вчинки

і

передбачати

їхні

наслідки

(інтелектуальний момент). Осудність включає і інший (вольовий) момент, що
полягає в спроможності особи керувати своїми діями. Свобода волі в осудної
особи виявляється у свідомому прийнятті рішення, що є суб’єктивною
передумовою її відповідальності за вчинений нею злочин. Осудність є
необхідною умовою, без якої не може бути вини як умисної, так і
необережної [98, c. 26].
З викладеного можна зробити висновок, що осудність складається з
двох

компонентів:

інтелектуального

та

вольового.

Визнання

особи

неосудною свідчить про відсутність у суб’єкта злочину обов’язкової ознаки,
а отже і про відсутність самого суб’єкта. Так, відповідно до ч. 2 ст. 19 КК
України, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час
вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК, перебувала в
стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або
керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового
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розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану
психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові
заходи медичного характеру [93].
Крім того, чинне законодавство передбачає також таке поняття, як
«обмежена осудність». Згідно ч. 1 ст. 20 КК України «Обмежена осудність»,
підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено
осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї
психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) та (або) керувати ними [93].
Вдало розкриває зміст викладеного визначення В.О. Кузнєцов,
зазначаючи, що обмежена осудність – юридичне поняття, що є складовою
осудності. Наявність у особи стану обмеженої осудності є варіантом
осудності і стосується тільки періоду вчинення суб’єктом злочину [98, c. 27].
Таким чином, обмежена осудність – це специфічний вид осудності.
Визнання суб’єкта злочину обмежено осудним не свідчить про те, що він не
підлягає кримінальній відповідальності, проте дана категорія осіб все ж таки
дещо відрізняється від звичайних осудних осіб, так як згідно ч. 2 ст. 20 КК
України «Обмежена осудність», визнання особи обмежено осудною
враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для
застосування примусових заходів медичного характеру [93].
Думається, даний законодавчий нюанс є справедливим та відіграє на
користь усіх сторін (суб’єкта злочину, суспільства, держави).
Наступною обов’язковою ознакою суб’єкта злочину є досягнення
особою встановленого КК віку. Відповідно до ч. 1 ст. 22 КК України «Вік, з
якого

може

наставати

кримінальна

відповідальність»,

кримінальній

відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося
шістнадцять років [93].
Отже, за українським законодавством особа може бути притягнута до
кримінальної відповідальності з шістнадцятирічного віку. Даний вік є
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загальним, однак, в певних випадках законодавець передбачає знижений вік
кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 2 ст. 22, особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти
до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за
умисне вбивство (ст. ст. 115-117), посягання на життя державного чи
громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх
діяльністю,

пов’язаною

із

здійсненням

правосуддя,

захисника

чи

представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової
допомоги, представника іноземної держави (ст. ст. 112, 348, 379, 400, 443),
умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, частина третя ст. ст. 345, 346,
350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122,
частина друга ст. ст. 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (ст. 113), бандитизм
(ст. 257), терористичний акт (ст. 258), захоплення заручників (ст. 147 і 349),
зґвалтування (ст. 152), сексуальне насильство (ст. 153), крадіжку (ст. 185,
частина перша ст. ст. 262, 308), грабіж (ст. 186, 262, 308), розбій (ст. 187,
частина третя ст. ст. 262, 308), вимагання (ст. ст. 189, 262, 308), умисне
знищення або пошкодження майна (частина друга ст. ст. 194, 347, 352, 378,
частини друга та третя ст. 399), пошкодження шляхів сполучення і
транспортних засобів (ст. 277), угон або захоплення залізничного рухомого
складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278), незаконне
заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя ст. 289),
хуліганство (ст. 296).
Серед переліку викладених злочинів відсутнє суспільно небезпечне
діяння у вигляді наруги над державними символами України, тому суб’єктом
цього злочину може бути виключно фізична осудна особа, яка досягла 16річного віку.
Також слід окремо зазначити про те, що починаючи з 2015 року на
території нашої держави щорічно фіксуються випадки вчинення наругами
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над державними символами неповнолітніми суб’єктами злочину. Так,
наприклад, у згаданому в підрозділі 2.2 нашого дисертаційного дослідження
вироку Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 21.03.2016
року по справі № 243/2086/16-к (номер провадження: 1-кп/243/305/2016)
встановлено, що 10 лютого 2016 року о 10:00 годині неповнолітній (курсив
наш) ОСОБА_1, являючись студентом Слов’янського хіміко-механічного
технікуму, разом зі своїми одногрупниками, прийшли на заняття до
методичного кабінету залу фізичного виховання, розташованому в приміщені
адміністративної будівлі Слов’янського хіміко-механічного технікуму, що
розташований за адресою: м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41, де побачив
державні прапори різних держав, у тому числі Державний Прапор України –
стяг із двох рівновеликих горизонтально розташованих смуг синього і
жовтого кольорів. Приблизно о 11:00 годині у неповнолітнього ОСОБА_1
виник протиправний умисел, спрямований на публічну наругу над
Державним Прапором України шляхом грубого, образливого ставлення до
Державного символу України, зле його висміювання та інші дії спрямовані
на приниження Державного Прапору України [40].
Вказані

факти

свідчать

про

необхідність

підвищення

рівня

патріотичного виховання серед неповнолітніх, актуальність визначення
причин та умов, що породжують цю злочинність серед неповнолітніх.
Додатково зауважимо, що враховуючи той факт, що неповнолітні
суб’єкти злочину є ще несформованими особистостями, тому в переважній
більшості випадків, застосування до них занадто жорстких кримінальних
санкцій може негативно вплинути на їх майбутню соціалізацію, навіть
підштовхнути на подальшу злочинну стежку. Через це, законодавець у
ст. 66 КК України [93] передбачив в якості обставини, яка пом’якшує
покарання вчинення злочину неповнолітнім.
Крім загального суб’єкта злочину існують також спеціальні. Як вказує
у своїх наукових працях П.Л. Фріс, у кримінальному праві суб’єкт злочину,
якому поруч із загальними притаманні спеціальні ознаки, називається
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спеціальним суб’єктом злочину. Відповідно склади таких злочинів носять
назву склади злочинів із спеціальним суб’єктом. Визначення спеціальних
ознак суб’єкта злочину обумовлюється специфікою окремих складів
злочинів, вчинення яких є можливим виключно у зв’язку із відповідним
видом людської діяльності, яку можуть здійснювати не всі, а обмежене коло
суб’єктів [165, с. 115].
Даний висновок базується на змісті ч. 2 ст. 18 КК України «Суб’єкт
злочину», відповідно до якої спеціальним суб’єктом злочину є фізична
осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна
відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа [93].
З диспозиції ч. 1 ст. 338 КК України випливає, що суб’єктом наруги над
державними символами України може бути будь-яка фізична осудна особа,
яка вчинила злочин та якій до вчинення цього суспільно небезпечного діяння
виповнилося шістнадцять років, а отже, склад цього злочину не відноситься
до тих, що мають спеціального суб’єкта.
На підставі Звітів ДСА про склад засуджених за період з 2009 по
2018 р.р. проаналізуємо особу злочинця, який вчиняє суспільно небезпечне
діяння у вигляді наруги над державними символами України.
Відповідно до Звіту ДСА про склад засуджених, у 2009 р. [67] за
ч. 1 ст. 338 КК України було засуджено чотири особи. Кожен із засуджених –
громадянин України чоловічої статі. Вік двох з них – від 18 до 25 років,
третього – від 25 до 30, четвертого – від 30 до 50. Усі засуджені працездатні,
які на момент вчинення злочину ніде не працювали та не навчалися, один з
них мав дві незнятих і непогашених судимості. На час вчинення злочину
кожен із суб’єктів злочину мав різну освіту: базову вищу, професійнотехнічну, повну загальну середню та базову загальну середню. слід
зазначити, що три з чотирьох суб’єктів злочинів вчинили суспільно
небезпечне діяння у стані алкогольного сп’яніння.
У 2010 році [68] за ч. 1 ст. 338 КК України засуджено одну особу –
громадянина України чоловічої статі, який вчинив злочин у стані
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алкогольного сп’яніння. Вік даного суб’єкта злочину на момент вчинення
суспільно небезпечного діяння – від 16 до 18 років. Неповнолітній був
студентом навчального закладу та мав базову загальну середню освіту
У 2011 [69] та 2013 [70] роках за ч. 1 ст. 338 КК України не було
засуджено жодної особи.
У 2012 році [71] за наругу над державними символами України було
засуджено одну особу – громадянина України чоловічої статі, який в момент
вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вік суб’єкта
злочину – від 16 до 18 років. На момент вчинення злочину суб’єкт навчався у
школі, ліцеї, коледжі або гімназії та мав базову загальну середню освіту.
У 2014 році [72] за ч. 1 ст. 338 КК України засуджено чотири
громадянина України чоловічої статі. Троє з них вчинили злочин у стані
алкогольного сп’яніння. Двоє суб’єктів злочинів в момент вчинення злочину
перебували у віці від 25 до 30 років, один – від 18 до 25 років та ще один –
від 30 до 50 років. Кожен із засуджених на момент вчинення злочину був
працездатним, але ніде не працював та не навчався. Троє суб’єктів злочину
мали повну загальну середню освіту, один – повну вищу.
У 2015 [73] за злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 КК України була
засуджена рекордна кількість осіб – десять. Всі засуджені – громадяни
України, серед яких 1 жінка та 9 чоловіків. 8 суб’єктів злочину вчинили
наругу над державними символами у стані алкогольного сп’яніння. Що
стосується віку злочинців, то переважній більшості з них (7 осіб) на момент
вчинення злочину було від 18 до 25 років, 1 особа – від 16 до 18 років, 1 – від
25 до 30 та ще одна – від 30 до 50 років. 8 суб’єктів злочинів – працездатні,
які не працювали і не навчалися, 1 – учень школи, ліцею, коледжу або
гімназії, 1 – студент навчального закладу. Дані суб’єкти злочинів мали
наступну освіту: 4 особи – повну загальну середню, 2 особи – професійнотехнічну, 2 – базову загальну середню, 1 – повну вищу, 1 – базову вищу. Слід
зазначити, що 5 осіб вчинили злочин у складі групи, 1 особа на момент
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вчинення злочину мала одну незняту і непогашену судимість (за злочини
проти власності).
У 2016 році [74] за наругу над державними символами України
засуджено шість громадян України: 5 чоловіків та 1 жінку. Половина з
засуджених (3 особи) вчинили злочин у стані алкогольного сп’яніння.
Більшість суб’єктів злочину перебували у віці від 18 до 25 років – 3 особи,
1 злочинець – у віці від 16 до 18 років, 1 – від 25 до 30 років та 1 – від 30 до
50 років. Що стосується заняття засуджених на момент вчинення злочину, то
5 громадян були працездатними, які не працювали і не навчалися, 1 – студент
навчального закладу. Троє суб’єктів злочину мали професійно-технічну
освіту, двоє – повну загальну середню, один – базову загальну середню. Один
із засуджених мав незняту і непогашену судимість.
У 2017 році [75] за ч. 1 ст. 338 КК України було засуджено одного
громадянина України чоловічої статі, який перебував у віці від 16 до 18 років
та був учнем школи, ліцею, коледжу або гімназії. Освіта суб’єкта злочину –
базова загальна середня.
У 2018 році [76] за наругу над державними символами засуджено
чотири громадянина України чоловічої статі. Половина з них в момент
вчинення злочину перебували у стані алкогольного сп’яніння. Вік кожного з
суб’єктів злочину в абсолютно різних діапазонах: 1 – від 16 до 18 років, 2- від
18 до 25 років, 3 – від 25 до 30 років, 4 – від 30 до 50 років. Заняття
засуджених на момент вчинення злочину також доволі різнопланові: один з
них – робітник, інший – студент навчального закладу, решта злочинців –
працездатні, які не працювали і не навчалися. У трьох суб’єктів злочину була
базова загальна середня освіта, у четвертого – професійно-технічна.
Отже, за період з 2009 по 2018 роки було засуджено 31 особу за наругу
над державними символами України (ч. 1 ст. 338 КК України). З них 29 осіб
чоловічої статі та 2 – жіночої. Суб’єкти злочинів у вигляді наруги над
державними символами України представлені чотирма віковими групами: 1)
16-18 років – засуджено 6 осіб; 2) 18-25 років – засуджено 14 осіб; 3) 25-30
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років – засуджено 6 осіб, 4) 30-50 років – засуджено 5 осіб. На момент
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України, засуджені мали
наступну освіту: 1) базову загальну середню – 10 осіб, 2) повну загальну
середню – 10 осіб; 3) професійно-технічну – 7 осіб; 4) базову вищу – 2 особи;
5) повну вищу – 2 особи. Засуджені, на момент вчинення злочину займалися
такою діяльністю: 1) працездатні, які не працювали та не навчалися – 23
суб’єкта; 2) студенти навчальних закладів – 4 суб’єкта; 3) учні шкіл, ліцеїв,
коледжів або гімназій – 3 суб’єкта; 4) робітник – 1 суб’єкт. Крім того, з
вказаних засуджених 21 особа перебувала в момент вчинення злочину у стані
алкогольного сп’яніння.
На підставі наведених даних розкриємо кримінологічний портрет
злочинця, який вчинив суспільно небезпечне діяння у вигляді наруги над
державними символами України: громадянин України (100 % випадків)
чоловічої статі (93,5% випадків) у віці від 18 до 25 років (45 % випадків),
який мав базову загальну середню (32 % випадків) або повну загальну
середню (32 % випадків), на момент вчинення злочину був працездатним,
проте ніде не працював та не навчався (74 % випадків) та знаходився у стані
алкогольного сп’яніння (68 % випадків).
Викладене в цьому підрозділі свідчить про те, що суб’єкт наруги над
державними символами України загальний – фізична осудна особа, яка
вчинила кримінальне правопорушення (злочин) у віці не менше 16 років.
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2.4. Суб’єктивна сторона наруги над державними символами
України
Проаналізувавши три обов’язкові ознаки будь-якого складу злочину
(об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт) розглянемо останню – суб’єктивну
сторону. На відміну від викладених вище ознак, суб’єктивна сторона
породжується у свідомості суб’єкта злочину, тому її найбільш складно
встановити.
Важливість

суб’єктивної

сторони

складу

злочину

підкреслює

Ю.В. Бадюков, який у своїх дослідженнях акцентує увагу на тому, що ознаки,
які характеризують суб’єктивну сторону в складі злочину, будучи
показником психічного ставлення винного до своєї суспільно небезпечної
поведінки та її наслідків, забезпечують точну кваліфікацію вчиненого,
сприяють визначенню суспільної небезпечності діяння й особи винного, а в
низці випадків дозволяють розмежувати суміжні склади злочинів. Виявлення
обов’язкових ознак суб’єктивної сторони і, перш за все, вини, її форми та
виду є запорукою забезпечення принципу суб’єктивного ставлення в вину,
закріпленого Конституцією України, КК України, а також низкою
загальновизнаних міжнародно-правових актів. При цьому, на відміну від усіх
інших ознак складу злочину, його властивості, які входять до суб’єктивної
сторони, не вимірюються емпіричним шляхом, а тому їх практичне
встановлення являє собою неабияке за складністю завдання, від результатів
вирішення якого значною мірою залежить спроможність органів, які
застосовують кримінальний закон, констатувати й довести наявність у
певному діянні особи склад того чи іншого злочину й, відповідно, підстави
кримінальної відповідальності з усіма правовими наслідками, які з цього
випливають [4, с. 212-213].
Отже, встановлення суб’єктивної сторони складу злочину відіграє
вкрай важливе значення, крім того, серед усіх обов’язкових ознак найбільш
складно встановити саме її. Для того, аби розкрити суб’єктивну сторону
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наруги над державними символами України цілком логічно визначити зміст
цієї ознаки.
В науці кримінального права, як правило, під суб’єктивною стороною
злочину розглядають внутрішню сторону злочину, тобто психічну діяльність
особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до вчиненого нею
суспільно небезпечного діяння і до його наслідків [63, с. 113].
Таким чином, суб’єктивна сторона – це сукупність психічних та
вольових процесів, що відбуваються у свідомості суб’єкта злочину.
Не будемо виходити від традиційної думки та скористаємось саме цим
положенням під час дослідження суб’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України.
Як зауважують О.О. Дудоров та М.І. Хавронюк, суб’єктивна сторона
злочину

складається

з

обов’язкових

та

факультативних

ознак.

До

обов’язкових ознак належить вина, яка згідно зі ст. 23 КК може бути
виражена у формі умислу або необережності, а до факультативних – мотив і
мета. Дві останні ознаки допомагають відповісти на питання, чому і для чого
вчинено діяння. Мотив і мета набувають значення обов’язкових ознак і
впливають на кваліфікацію лише у тому разі, коли вони зазначені в
диспозиції

кримінально-правової

норми

як

ознаки

основного

або

кваліфікованого складу кримінального правопорушення. Наприклад, одним з
кваліфікованих різновидів умисного вбивства є вбивство, вчинене з метою
приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК).
Мета збуту є ознакою складу злочину, передбаченого ст. 307 КК («Незаконне
виробництво,

виготовлення,

придбання,

зберігання,

перевезення,

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів»), а мета заподіяння шкоди інтересам держави – ознакою складу
злочину, передбаченого ст. 332-1 КК («Порушення порядку в’їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї») [59, c. 184-185].
З наведеного випливає, що суб’єктивна сторона складу злочину
складається з трьох ознак: вина, мотив та мета. При цьому, лише вина є
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обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони будь-якого складу злочину, тоді
як мотив та мета виступають мають таку ж роль лише в окремих, визначених
КК України, випадках.
Останнім часом у науковому середовищі все частіше висловлюється
думка про наявність четвертої ознаки суб’єктивної сторони – емоційного
стану. Наприклад, Короленко О.М. зауважує, що в чинному КК України про
стан сильного душевного хвилювання, як про особливий емоційний стан
особи, мова йде у п’яти статтях: умисне вбивство, вчинене в стані сильного
душевного хвилювання (ст. 116), умисне тяжке тілесне ушкодження,
заподіяне в стані сильного душевного хвилювання (ст. 123), у п. 7 ст. 66
вказується, що вчинення злочину під впливом сильного душевного
хвилювання,

викликаного

неправомірними

або

аморальними

діями

потерпілого, є пом’якшуючою покарання обставиною, у ч. 4 ст. 36 та в ч. 3
ст. 39 КК України. Найбільш обґрунтованою є позиція віднесення емоційного
стану особи до ознак суб’єктивної сторони складу злочину. Емоції мають
значення для з’ясування суб’єктивної сторони злочину, вони можуть
свідчити про мотиви вчинення злочину або вказувати на мету його вчинення.
Стан сильного душевного хвилювання є емоційним станом особи (видом
емоції) і його слід розглядати як факультативну (обов’язкову) ознаку
суб’єктивної сторони складів злочинів, відповідальність за вчинення яких
передбачена у ст. ст. 116, 123 КК України. При вчиненні інших злочинів
емоційний стан особи може лише характеризувати суб’єктивну сторону
злочину, як конкретного факту поведінки конкретної особи і враховуватися
судом

при

призначенні

покарання,

звільненні

від

кримінальної

відповідальності та покарання тощо, тобто виступати в ролі опосередкованої
ознаки суб’єктивної сторони складу злочину [87, c. 608].
Серед вказаного переліку злочинів відсутнє суспільно небезпечне
діяння у вигляді наруги над державними символами України, а отже, в цьому
випадку емоційний стан може виступати лише в якості так званої
«опосередкованої ознаки суб’єктивної сторони».
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Не дивлячись на це констатуємо, що позиція, відповідно до якої
суб’єктивна сторона злочину складається з чотирьох елементів: вина, мотив,
мета та емоційний стан має право на життя. В такому разі лише вина є
обов’язковою ознакою будь-якого злочину, тоді як решта – тільки в окремих
складах злочинів.
Проаналізувавши всі наявні у Єдиному державному реєстрі судових
рішень вироки за ч. 1 ст. 338 КК України нами не було виявлено жодного
випадку встановлення судом в діях суб’єкта злочину такої факультативної
ознаки (або ж опосередкованої, як вказує О.М. Короленко) суб’єктивної
сторони складу злочину, як емоційний стан, тому розкриємо «класичні»
ознаки суб’єктивної сторони: вину, мотив, мету.
Диспозиція ч. 1 ст. 338 КК України передбачає єдину обов’язкову
ознаку суб’єктивної сторони наруги над державними символами України –
вину. Вина займає одне з найважливіших місць у складі будь-якого злочину.
Так, згідно ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її
вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним
вироком суду [84].
Саме згадка категорії «вини» у Конституції України в черговий раз
підтверджує важливість цієї суб’єктивної ознаки, доведення якої є однією з
найважливіших підстав притягнення особи о кримінальної відповідальності.
Поняття «вина» неодноразово згадується і у КК України, більше того,
йому навіть присвячений розділ V КК України «Вина та її форми», що
складається з трьох статей (ст. ст. 23-25). Ст. 23 цього законодавчого акта
розкриває зміст поняття «вина». Відтак, під нею розуміється психічне
ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим
Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності [93].
Отже, вина може бути виражена у двох формах:
1) умисел;
2) необережність.
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Названі форми, в свою чергу, поділяються на види. Так, гідно ст. 24
Загальної частини КК України, умисел може бути двох видів:
1) прямий – такий умисел, коли особа усвідомлювала суспільно
небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його
суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання;
2) непрямий – такий умисел, коли особа усвідомлювала суспільно
небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його
суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх
настання [93].
Обидва види умислу тотожні в частині інтелектуальної ознаки
(усвідомлення

суспільно

небезпечного

характеру

свого

діяння

та

передбачення його суспільно небезпечних наслідків), однак різняться у
вольовій (бажання настання наслідків у прямому умислу та свідоме
допущення – у непрямому).
Що стосується необережності, то вона, як і умисел, поділяється на два
види:
1) злочинна самовпевненість (з 01.07.2020 року дане поняття замінено
на «кримінальну протиправну самовпевненість») – необережність, при якій
особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків
свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх
відвернення;
2) злочинна недбалість (з 01.07.2020 року дане поняття замінено на
«кримінальну протиправну недбалість») – необережність, при якій особа не
передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого
діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити [93].
Враховуючи зміст поняття «наруга», який було розкрито в підрозділі
2.2 нашої роботи, зрозуміло, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 КК
України відноситься до умисних злочинів. Втім, існують і інші аргументи на
користь цього умовиводу.
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Як зазначає Р.В. Вереша, ознаки прямого умислу, що вказані у ч. 2
ст. 24 КК України, характерні для так званих матеріальних злочинів
(кримінальних

правопорушень

з

матеріальним

складом),

необхідною

складовою яких є настання певних суспільно небезпечних наслідків,
передбачених законом, і наявність причинного зв’язку між діянням особи і
наслідками, що настали. Тому при вчиненні цих злочинів винуватий
передбачає не тільки суспільно небезпечні наслідки свого діяння, але й у
загальних рисах – розвиток причинного зв’язку між діянням, що вчиняється, і
злочинним наслідком, що настане [14, с. 76].
Нагадаємо, у підрозділі 2.2 нашого дисертаційного дослідження було
доведено, що діяння у вигляді публічної наруги над державними символами
України відноситься до злочинів з формальним, а не матеріальним складом.
Викладене зауваження має вагоме значення, адже у цих складах
злочинів, на думку Р.В. Вереши, вина проявляється дещо інакше. Відтак
вчений наполягає на тому, що у так званих формальних злочинах
(кримінальних правопорушеннях з формальним складом), склад яких не
передбачає як необхідну складову настання певних суспільно небезпечних
наслідків, змістом прямого умислу є усвідомлення винуватою особою
суспільно небезпечного характеру своєї дії або бездіяльності і бажання її
вчинення (статті 113, 304, 344 КК України та ін.). Характерною ознакою
прямого умислу є також бажання настання злочинного наслідку, що був
задуманий, щодо матеріальних злочинів, і бажання вчинення злочинного
діяння – щодо формальних злочинів. У такого роду бажанні знаходить своє
вираження вольова ознака умислу як його найважливіша і відмінна риса.
Наявністю бажання настання злочинного наслідку при вчиненні злочину з
матеріальним складом прямий умисел відрізняється від інших форм і видів
вини. Бажання, як вольове начало, перебуває в нерозривній єдності із
свідомістю особи, яка діяла з прямим умислом, і її здатністю передбачити
наслідки свого діяння [14, с. 77].
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З вказаних роздумів опосередковано випливає, що для злочинів з
формальним складом характерна лише умисна форма вини, вид умислу –
прямий. Дане правило стосується і злочину у вигляді публічної наруги над
державними символами України. Дійсно, складно не погодитись із тим, що
вчиняючи ці дії суб’єкт злочину розуміє суспільно небезпечний характер
своїх дій і бажає їх вчинити.
На користь підходу, відповідно до якого злочинам з формальним
складом притаманна виключно умисна форма вини у виді прямого умислу
висловлюються і В. Куц та О. Бондаренко, які наголошують на тому, що
необхідною та достатньою умовою наявності вини у злочинах з формальним
складом можна вважати усвідомлення особою суспільно небезпечного
характеру свого діяння та бажання його вчинити, але за умови, що
усвідомлення суспільної небезпечності діяння розуміється як результат
усвідомлення його наслідків, а бажання вчинити злочинне діяння одночасно
означає наявність бажання досягти злочинних наслідків. Та обставина, що ці
наслідки в формальному складі злочину «опинилися» за межами складу
жодним чином не змінює змісту вини суб’єкта. Модифікується у
формальному складі злочину порівняно з матеріальним складом лише форма
вина, а не її зміст [99, c. 38].
Погоджуємось із висловленими аргументами, які підтверджують думку
про те, що суб’єктивна сторона злочину у вигляді наруги над державними
символами України виражається виною у формі умислу, вид умислу –
прямий. Для остаточного доведення цієї тези звернемося до судової
практики.
Проаналізувавши викладені у Єдиному державному реєстрі судових
рішень вироки за ч. 1 ст. 338 КК України (станом на 23.11.2019 року – 32
вироки) нами було виявлено 20 випадків, коли судом у вироку було
наголошено на тому, що суб’єкт злочину діяв умисно.
Наприклад, у згаданому у підрозділі 1.1 вироку Южного міського суду
Одеської області від 22.02.2019 року по справі № 519/816/17 судом
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встановлено, що 20.09.2017 року о 06 год. 07 хв., ОСОБА_1, перебуваючи в
стані алкогольного сп’яніння, знаходячись на території ділянки для
відпочинку, розташованої за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Т.Г.
Шевченка, навпроти житлового багатоквартирного будинку № 7, діючи
умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючі,
що вони порушують порядок використання державних символів України,
принижують її авторитет і бажаючи вчинити такі дії (курсив наш,
публічно наругався над державним символом України - Державним
Прапором України, що виразилось у зриванні піднятого Державного Прапору
України та його пошкодження [46].
Отже, у більшості випадків у судових вироках за ч. 1 ст. 338 КК
України суди акцентують увагу на тому, що суб’єкту злочину притаманна
умисна форма вини (62,5 % випадків). Крім того, в судовій практиці відсутні
випадки, в яких би було встановлено, що особа, яка вчинила діяння у вигляді
наруги над державними символами України діяла необережно.
Враховуючи ж ситуації, описані у решті вироків можна дійти висновку,
що в них суб’єкт злочину також, однозначно, діяв умисно. В даному
контексті цікавою виглядає ситуація, описана у частково розглянутому у
підрозділі 2.2 нашої роботи вироку Мукачівського міськрайонного суду
Закарпатської області від 20 грудня 2018 року по справі № 303/6698/18.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1, свою вину у
вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав (курсив наш). При цьому
зазначив, що дійсно перебував 19 вересня 2018 року близько 04 години 00
хвилин у центрі міста Мукачева зі своїми друзями ОСОБА_4 та знайомим на
ім’я Роман. Проходячи повз адміністративної будівлі на площі Духновича, 2
у місті Мукачеві побачив що прапор закріплений жовтою смугою догори.
Будучи патріотом своєї країни, учасником бойових дій (перебував у зоні АТО
з травня по липень 2015 року) не міг допустити такого порушення, тому
вирішив встановити прапор належним чином. Піднявшись по стіні намагався
зняти прапор, але не втримався і впав на землю, його знайомі підішли до
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нього, допомогли піднятися. Деякий час вони стояли розмовляли неподалік
будівлі. Згодом він знову вирішив перевернути прапор з метою його
належного встановлення, але не втримався та впав разом з прапором. Коли
піднявся, сильний порив вітру вирвав з його рук прапор і той впав на землю.
Один з товаришів підняв прапор і передав йому. Після чого він хотів
поставити прапор на клумбу, але в нього не вийшло, тому забрав прапор з
собою. Куди подівся прапор йому невідомо, оскільки після падіння зі стіни
будівлі погано себе почував і нічого не пам’ятає про події які відбувалися
згодом [34].
Зі слів обвинуваченого сумніву піддається не лише форма вини, але і
взагалі її наявність. Ситуація знову демонструє всю складність розкриття та
доведення суб’єктивної сторони складу злочину. Втім, дану справу вдалося
об’єктивно вирішити. Так, під час перегляду у суді відеозапису з камери
зовнішнього спостереження встановлено що саме обвинувачений, у
присутності

сторонніх

осіб

з

фасаду

над

головним

входом

до

адміністративної будівлі органу місцевого самоврядування Мукачівської
міської ради на площі Духновича, 2 у місті Мукачеві зірвав флагшток з
прапором. Також, з даного відеозапису вбачається, прапор встановлений
належним чином. Обвинувачений, намагаючись зірвати прапор, декілька
хвилин розхитував кріплення, на якому було встановлено флагшток з
прапором. Зірвавши прапор, обвинувачений кинув його на землю, після чого
відразу підняв і забрав з собою [34].
Саме завдяки відеозапису вдалося розкрити неправдивість свідчень
суб’єкта злочину та встановити форму його вини – умисел.
Отже, в більшості випадків суди визначають лише форму вини у
вироках за ч. 1 ст. 338 КК України – умисна, проте не визначають вид умислу
(можливо через те, що він не впливає на кваліфікацію).
Не дивлячись на це, на підставі комплексу аргументів (зміст поняття
«наруга»; позиція більшості вчених про те, що злочинам з формальним
складом притаманна лише умисна форма вини у виді прямого умислу;
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існуюча наукова позиція щодо змісту суб’єктивної сторони у складі злочину
у вигляді наруги над державними символами України [100, c. 563; 112,
c. 1050; 91, c. 449], судова практика) можна зробити висновок про те, що
суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України
виражена виною у формі умислу, вид умислу – прямий.
Мотиви та мета є факультативними ознаками суб’єктивної сторони
складу злочину у вигляді наруги над державними символами України.
Під мотивами прийнято розглядати внутрішні усвідомлені спонукання,
якими керується особа при вчиненні злочину [132, c. 48]. Судова практика,
нажаль, демонструє, що суди в більшості випадках ігнорують встановлення
мотивів та мети наруги над державними символами України. Втім, все ж
таки, в поодиноких випадках дані факультативні ознаки суб’єктивної
сторони складу злочину розкриваються.
У вироку Городоцького районного суду Львівської області від 30
серпня 2018 року по справі № 441/1001/18 ОСОБА_1, 22 травня 2018 р., о 22
год. 20 хв., перебуваючи на площі між майданом Гайдамаків та вул. Леся
Мартовича у м. Городок Львівської області, поблизу монументу «Пам’яті
жертв сталінських репресій», з мотивів явної неповаги до України (курсив
наш), підійшов до місця встановлення Державних Прапорів України на
вищевказаному монументі, з використанням запальнички, умисно пошкодив
два прапори України, що виразилось в умисному підпалі тканини обох
прапорів та продовжуючи свій злочинний умисел, залишив їх догорати та
частково спалив їх, чим скоїв публічну наругу над Державним Прапором
України [21].
В даному випадку судом було встановлено факультативну ознаку
суб’єктивної сторони наруги над державними символами України – мотив,
що виражається у явній неповазі до нашої держави.
Крім означених мотивів в судовій практиці зустрічаються також
випадки встановлення мотивів явної неповаги до державних символів (вирок
Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 грудня 2018
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року по справі № 303/6698/18 [34]), хуліганських мотивів (вирок
Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 03 квітня
2019 року по справі № 279/1037/19 [27]) та мотивів явної неповаги до
суспільства (вирок Лановецького районного суду Тернопільської області від
15 листопада 2012 року по справі № 1910/896/2012 [29]).
Мотиви явної неповаги до суспільства є майже тотожними мотивам
явної неповаги до України, адже, як було встановлено вище, в цих державних
символах уособлюється сама держава та її органи влади. На нашу думку,
через це більш коректно стверджувати про наявність в складі злочину,
описаного у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської
області від 20 грудня 2018 року по справі № 303/6698/18 саме мотивів явної
неповаги до України.
Тотожними також вбачаються хуліганські мотиви та мотиви явної
неповаги до суспільства. Згідно ч. 1 ст. 296 КК України, хуліганство – це
грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до
суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим
цинізмом [93].
Наведене свідчить про те, що так звані «хуліганські мотиви» – це і є
мотиви явної неповаги до суспільства, більше того, остання назва є більш
коректною.
Доволі складними з точку зору кваліфікації дій виглядають ситуації, за
яких особа грубо порушивши громадський порядок з мотивів явної неповаги
до суспільства також вчинила наругу над державними символами України.
Наприклад, у згаданому вироку Лановецького районного суду
Тернопільської

області

від

15

листопада

2012

року

по

справі

№ 1910/896/2012 описується ситуація, в якій неповнолітній ОСОБА_4,
будучи в стані алкогольного сп’яніння, 26 травня 2012 року о 22 годині 40 хв.
на шкільному подвір’ї Якимівської ЗОШ І-ІІ ступенів, що в с. Татаринці
Лановецького району, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів
явної неповаги до суспільства (курсив наш), безпричинно з хуліганських
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спонукань у присутності сторонніх осіб, виявляючи зневажливе ставлення до
Державного Прапора України, який був офіційно встановлений біля
центрального входу у школу з нагоди свята останнього дзвінка, за
допомогою запальнички вчинив його підпал [29].
Для того, аби правильно кваліфікувати дії суб’єкта злочину важливо
встановити не тільки факт наруги над Державним Прапором України, але і
з’ясувати, чи дійсно вказана дія була пов’язана з грубим порушенням
громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.
Дана робота у вказаному випадку була проведена. Так, свідок
ОСОБА_7 суду пояснив, що 26 травня 2012 року він разом зі своїми друзями
ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_11
відпочивали в саду с. Татаринці, розпалили багаття, вживали спиртні напої,
потім вони розійшлися по домівках, однак йшли не всі разом, а невеликими
компаніями. Він йшов з ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_6. Проходячи через
територію шкільного подвір’я, вони з ОСОБА_4 почали виривати квіти, які
росли на шкільній клумбі, та розкидати їх, при цьому вживали нецензурні
слова (курсив наш), а потім він випадково зачепився за флагшток прапора,
розташованого на подвір’ї і зігнув його, а ОСОБА_4 підпалив прапор, який
впав на землю. Він хоч і старший по віку, але оскільки був п’яним, не зміг
зупинити свого неповнолітнього товариша [29].
Отже, в цьому випадку ОСОБА_4 вчиняв хуліганські дії під час яких
здійснив наругу над Державним Прапором України.
Для правильної кваліфікації означених дій слід звернутися до
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 10 «Про
судову практику у справах про хуліганство». Так, згідно п. 13, при вирішенні
питання про кваліфікацію дій винних осіб, які під час грубого порушення
громадського порядку з мотиву явної неповаги до суспільства вчинили й інші
злочини, передбачені різними статтями Особливої частини КК ( 2341-14 ),
судам належить виходити з положень ст. 33 цього Кодексу [127].
Названа ст. 33 КК України «Сукупність злочинів» передбачає:
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«1. Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше
злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї
статті Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було
засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було звільнено
від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом.
2. При сукупності злочинів кожен з них підлягає кваліфікації за
відповідною статтею або частиною статті Особливої частини цього
Кодексу» [93].
Таким чином, якщо особа під час хуліганства вчинила також наругу
над державними символами України, її дії слід кваліфікувати як сукупність
злочинів, передбачених відповідною частиною ст. 296 КК України та ч. 1
ст. 338 КК України.
Саме так в описаному випадку і вчинив суд. Відтак, у вироку
зазначено, що аналізуючи здобуті докази в сукупності, суд вважає, що дії
ОСОБА_4 вірно кваліфіковано органом досудового слідства за ч.1 ст.296 КК
України як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з
мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою
зухвалістю та ч.1 ст.338 КК України як публічна наруга над Державним
Прапором України. Врешті-решт особа була визнана винною у вчиненні
злочинів, передбачених за ч.1 ст. 296, ч.1 ст. 338 КК України [29].
Отже, в переважній більшості випадків суди не визначають мотиви
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України. Нами виявлено дві
групи мотивів, які зустрічаються на практиці: явної неповаги до України та
явної неповаги до суспільства (хуліганські).
Доречними є зауваження авторів «Науково-практичного коментаря
Кримінального кодексу України» за ред. М.І. Мельника та М.І. Хавронюка
про те, що так як мотив наруги над державними символами України не має
значення для кваліфікації, то такі дії, вчинені з хуліганських мотивів,
кваліфікуються тільки за ч. 1 ст. 338 КК України [112, c. 1050].
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Дійсно, у вказаній вище ситуації суд засудив суб’єкта злочину за
сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296 та ч. 1 ст. 338 КК України не
через встановлені мотиви, а тому що під час грубого порушення
громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (виривав
квіти, які росли на шкільній клумбі та розкидав їх, при цьому вживав
нецензурні слова) він вчинив і інший злочин – наругу над державними
символами України.
Розглянемо іншу факультативну ознаку суб’єктивної сторони наруги
над державними символами України – мету.
Як слушно вказують автори навчального посібника «Практикум з
кримінального права України (Загальна частина)» (за загальною редакцією
доктора юридичних наук, доцента Шаблистого В.В.) мета злочину – це
ідеалізоване уявлення особи про злочинний результат, якого вона прагне
досягти своїми діями. Мета злочину органічно пов’язана з мотивом злочину
та дозволяє визначити заради чого, до якого результату спрямована її
суспільно небезпечна діяльність (в той час як мотив злочину - чому особа
вчиняє злочин). Мета та мотив злочину є психологічною основою для
утворення у суб’єкта винного ставлення до здійснюваного діяння [120,
с. 164-165].
На практиці лише у 6 % випадків (два випадки) судом було
встановлено мету вчинення наруги над державними символами України. Так,
у згаданих вироках Дзержинського міського суду Донецької області від 12
лютого 2016 року по справі № 225/985/16-к [22] та Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області від 21.03.2016 року по справі №
243/2086/16-к (номер провадження: 1-кп/243/305/2016) [40] ними були
визнані підривання авторитету держави та приниження тих цінностей, до
яких інші члени суспільства ставляться з повагою відповідно.
В інших же випадках про мету або не згадується взагалі, або ж її
характеризують як «мета реалізації злочинного наміру») [17].
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Підсумовуючи зазначене у даному підрозділі можна зробити висновок,
що

обов’язковою

ознакою

суб’єктивної

сторони

складу

суспільно

небезпечного діяння у вигляді наруги над державними символами України є
вина, що виражається у формі умислу, вид умислу – прямий.
Факультативними ознаками суб’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України можуть виступати мотив (на практиці
виявлено дві групи мотивів: явної неповаги до України та явної неповаги до
суспільства) та мета (на практиці зустрічається два випадки встановлення
мети: підривання авторитету держави та приниження тих цінностей, до яких
інші члени суспільства ставляться з повагою), втім, в більшості випадків,
нажаль, суди не приділяють уваги встановленню цих ознак.
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Висновки до другого розділу
Родовий об’єкт наруги над державними символами України збігається з
безпосереднім – суспільні відносини у сфері державного управління
(структурним елементом яких є авторитет органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян), що складаються між
органами управління (з одного боку) і громадянами (з іншого) у зв’язку зі
здійсненням адміністративно-розпорядчих повноважень у межах взаємних
прав та обов’язків і забезпечують нормальну діяльність органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян при
реалізації завдань державного будівництва. Цей об’єкт також можна
охарактеризувати як поставлені під охорону КК суспільні відносини, що
забезпечують авторитет суспільного та державного ладу України (за
визначенням А.В. Савченка та Ю.Л. Шуляк).
Доведено, предмет злочину у вигляді наруги над державними
символами України може належати будь-якій особі або ж державі. Також,
для кваліфікації діяння за ч. 1 ст. 338 КК України не має значення чи було
Державний Прапор України або Державний Герб України офіційно
встановлено в тому чи іншому місці.
Не дивлячись на вимоги Конституції, опис та порядок використання
Державного Герба України на законодавчому рівні не врегульовано. Крім
того, на сьогоднішній день залишається незрозумілим вид великого
Державного Герба України, через що за ч. 1 ст. 338 України можна
кваліфікувати виключно посягання на малий Державний Герб України.
Доведено, що Державний Герб України поділяється на великий (наразі
його вид на законодавчому рівні не врегульовано) та малий. Посягання на
будь-який з цих атрибутів може кваліфікуватися як злочин, передбачений
ч. 1 ст. 338 КК України.
Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони складу кримінального
правопорушення у вигляді наруги над державними символами України є
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суспільно небезпечна дія та обстановка публічності. Інші ознаки об’єктивної
сторони є факультативними.
Встановлено, що найбільш поширеними на практиці способами
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України є підпал, зривання,
кидання на землю, топтання та розривання Державного прапора України.
Суб’єкт наруги над державними символами України загальний –
фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці не
менше 16 років, а особа злочинця свідчить про можливість віднесення цього
злочину до молодіжної злочинності, фоном явищем для якої є вживання
алкоголю та інших одурманюючих речовин.
Обов’язковою

ознакою

суб’єктивної

сторони

складу

суспільно

небезпечного діяння у вигляді наруги над державними символами України є
вина, що виражається у формі умислу, вид умислу – прямий.
Факультативними ознаками суб’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України можуть виступати мотив (на практиці
виявлено дві групи мотивів: явної неповаги до України та явної неповаги до
суспільства) та мета (на практиці зустрічається два випадки встановлення
мети: підривання авторитету держави та приниження тих цінностей, до яких
інші члени суспільства ставляться з повагою), втім, в більшості випадків,
нажаль, суди не приділяють уваги встановленню цих ознак.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання, що полягає науковому обґрунтуванні кримінальної
відповідальності за наругу над державними символами України і на цій
основі напрацювано пропозиції щодо удосконалення КК України та практики
його застосування, зокрема:
1. Встановлено витоки та сучасний стан кримінально-правового
забезпечення охорони державних символів України, на підставі чого
виокремлено

наступні

основні

етапи

історико-правового

розвитку

кримінальної відповідальності за посягання на державні символи в
Українській державі:
1) Давньоруського права (ІІ половина ІX ст. – ІІ пол. XVI ст.) –
охоплює добу існування Київської Русі та Великого князівства Литовського
(до 1566 р.). Основними нормативно-правовими актами цього часу були
«Руська Правда» та Статут Великого князівства Литовського 1529 р. Період
характеризується

відсутністю

формально

визначених

правил,

які

б

встановлювали юридичну відповідальність за посягання на державні
символи. Статус монарха поступово перетворюється з приватної особи
(зародження Київської Русі) на людину (більш пізні етапи існування
Київської Русі – Велике князівство Литовське), що уособлює в собі державу.
В суспільстві продовжувало діяти звичаєве право, тому посягання на образ
князя (або його родові геральдичні символи) могло сприйматися як
посягання на державні символи та каралося за бажанням самого князя або
панівної еліти;
2) Литовсько-польського права (1566 р. – початок XIX ст.) – прямо
пов’язаний з існуванням Великого князівства Литовського та виданими у цій
державі Статутами 1566 та 1588 р. В цей період роль монарха остаточно
зміцнюється. Сам же монарх сприймається в якості основного атрибута
держави, ототожнюється з нею. Як наслідок, у вказаних нормативно-
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правових актах передбачається юридична відповідальність за образу особи
правителя. Навіть після розпаду Великого князівства Литовського норми
статутів широко застосовувалися на території значної частини Російської
імперії;
3) Права Російської та Австро-Угорської імперій (перша половина
XVIII ст. – перша половина XX ст.):
А) дореформений період у Російській імперії – пов’язаний з виданням
Зводу 1832 р. та Уложення 1845 р. Під державними символами розумілися
особи монарха та членів його родини. Період характеризується жорсткими
(навіть жорстокими) санкціями, що були передбачені за ці діяння
(позбавлення прав, нанесення клейма, каторжні роботи, смертна кара тощо).
Б) період австро-угорського права – пов’язаний з виданням на території
цієї держави Угорського уложення 1879 р. Диспозиції статей, що
передбачали кримінальну відповідальність за образу монарха (він також
сприймався в якості своєрідного основного атрибута держави) були досить
схожі на ті, що містилися в Уложенні 1845 р., проте, на відміну від
російського законодавця, австро-угорський передбачив за ці діяння більш
гуманні санкції (відсутні такі покарання, як тілесні, накладення клейма,
каторжні роботи тощо).
В) пореформений період у Російській імперії – пов’язаний з виданням
Уложення 1903 р. В цьому нормативно-правовому акті також була
передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними
символами, однак її все ще не виокремлювали в якості самостійного складу
злочину. Норми, що встановлювали кримінальну відповідальність за ці
діяння базувались на статтях Уложення 1845 р., проте в новому законі
відбулись важливі зміни: покарання стали більш гуманними, а родичі
імператора почали сприйматися в якості привілейованих членів суспільства,
а не в якості атрибутів держави. Образа державних символів також могла
бути кваліфікована за ст. 128 Уложення 1903 р. як зухвала неповага до
верховної влади.
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4) Радянський – саме в цей період законодавець вперше виокремлює
діяння у вигляді наруги над державними символами в якості окремого складу
злочину (в КК 1922 р.). З прийняттям КК 1927 р. даний склад злочину було
тимчасово виключено з кримінального законодавства, а діяння у вигляді
посягання на атрибути держави, як і на більш ранніх етапах, кваліфікувалося
в якості ознак інших складів злочинів.
У 1966 р. посягання на атрибути держави знову було виокремлено в
якості самостійного злочину в КК 1960 р.
5) Сучасний ( з 1991 р.) – до вересня 2001 р. на території нашої держави
діяла ст. 187-2 КК 1960 р. «Глум над державною символікою», в якій була
передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними
символами України (до незалежності предметом злочину були символи
УРСР) та символами іноземних держав. З прийняттям нового КК у 2001 р.
законодавець включив склади цих злочинів у ст. 338 «Наруга над
державними символами», яка являє собою дещо видозмінену версію
попередньої норми КК 1960 р.
2. Визначено соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за
посягання на атрибути України як вагомого чинника незалежності через
відповідність таким підставам криміналізації як суспільна небезпечність (з
урахуванням дискусійності самої категорії «суспільна небезпечність»);
типовість та достатня розповсюдженість з урахуванням кризи поваги до
держави та її атрибутів, особливо в «неспокійних» частин України; потребує
впливу саме кримінально-правовими засобами (з урахуванням можливостей
кримінальної юстиції), а саме діяння може бути віднесене до кримінального
проступку.
3.

Охарактеризовано

зарубіжний

досвід

кримінально-правового

забезпечення охорони державної символіки – в більшості випадків норми
країн

пострадянського

простору,

що

встановлюють

кримінальну

відповідальність за наругу над державними символами, є досить схожими
між собою. Серед цікавих законодавчих рішень слід виокремити ст. ст. 347
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КК Республіки Молдова (однакове покарання за наругу над державними
символами цієї країни та символами іноземних країн; закріплення в якості
кваліфікуючої ознаки вчинення діяння посадовою особою) та передбачення в
санкціях КК багатьох країн колишнього СРСР покарань у вигляді
громадських

(Республіка

Білорусь,

Республіка

Казахстан, Латвійська

Республіка, Республіка Узбекистан, Республіка Молдова) та виправних робіт
(Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка
Туркменістан, Республіка Узбекистан). Норми інших країн також є схожими,
а відмінності, як правило, є незначними та зумовлені певними особливостями
тієї чи іншої держави (історичні традиції, форма державного устрою тощо).
Втім, цікавим виглядає досвід окремих країн щодо впровадження до санкцій
статей, які передбачають кримінальну відповідальність за наругу над
державними символами покарань у вигляді виправних та громадських робіт;
запровадження однакових санкцій за наругу над державними символами
відповідної країни та символами зарубіжних країн; встановлення в якості
кваліфікуючої ознаки вчинення наруги над державними символами
посадовою особою, передбачення кримінальної відповідальності за публічне
приниження держави.
Встановлено доцільність зниження максимального строку позбавлення
волі за вчинення наруги над державними символами до 1 року (за прикладом
сусідньої Республіки Польща). Існуюче ж на сьогоднішній день покарання у
вигляді позбавлення волі на строк до трьох років пропонуємо передбачити
виключно для кваліфікованого складу злочину, наприклад, в разі вчинення
наруги над державними символами службовою особою (деякі зарубіжні
країни обрали схожий шлях).
4. Розглянуто об’єкт наруги над державним символами та встановлено,
що родовим об’єктом посягань на атрибути Української держави (за
визначенням

А.В. Савченка

та

Ю.Л. Шуляк)

виступають

суспільні

відносини у сфері державного управління (порядок управління), складовою
частиною (структурним елементом) яких є авторитет органів державної
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влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Такі
суспільні відносини складаються між органами управління (з одного боку) і
громадянами (з іншого), вони виникають у зв’язку зі здійсненням
адміністративно-розпорядчих повноважень у межах взаємних прав та
обов’язків і забезпечують нормальну діяльність органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян при реалізації
завдань державного будівництва;
4.1. стверджується, що сам порядок використання державних символів,
згідно ст. 20 Конституції України, має встановлюватись законом, проте, на
сьогоднішній день, такий нормативно-правовий акт досі не прийнято (існує
лише Закон України «Про державний Гімн України»). Тому, так як на
законодавчому рівні порядок використання державних символів досі не
врегульовано, визнання об’єктом наруги над державними символами України
саме суспільних відносин, що забезпечують цей порядок, вбачається, як
мінімум, суперечливим.
4.2. доведено, предмет злочину у вигляді наруги над державними
символами України може належати будь-якій особі або ж державі. Також,
для кваліфікації діяння за ч. 1 ст. 338 КК України не має значення чи було
Державний Прапор України або Державний Герб України офіційно
встановлено в тому чи іншому місці.
5. Встановлено зміст ознак, що характеризують об’єктивну сторону
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України – вчиняється
виключно шляхом активних дій та є закінченим з моменту їх оприлюднення,
тобто з формальним складом; обов’язковими ознаками об’єктивної сторони
складу злочину у вигляді наруги над державними символами України є
суспільно небезпечна дія (наруга) та обстановка публічності, інші ознаки
об’єктивної сторони є факультативними;
5.1. для кваліфікації злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України,
достатньо просто вчинити його перед публікою (а нею може вважатися
навіть окрема людина) або вчинити його таємно, але в подальшому зробити
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так, щоб воно стале відомим для публіки. В даному контексті суб’єкт
злочину

може

просто

продемонструвати

неповагу

до

держави,

не

призиваючи до чогось та не звертаючись своїми діями до конкретної особи.
5.2. на підставі проведеного аналізу кількісної характеристики поняття
«публічність» встановлено, що під публічним вчиненням дій, передбачених
ст. 338 КК України, слід розуміти їх вчинення перед невизначеною кількістю
людей або у випадку вчинення таких дій таємно, за умови, що вони стануть
відомі невизначеній кількості осіб;
5.3. встановлено, що існує, як мінімум, три підходи до розгляду місця
«публічності» у складі злочину, в якому обов’язковими є публічні заклики:
1) обстановки; 2) обстановки та ознаки предмета злочину; 3) ознаки діяння та
ознаки предмета злочину. Вчинення наруги над державними символами
України в присутності людей утворює ознаку публічності, яка, в свою чергу,
цілком справедливо може розглядатись в якості обстановки вчинення
злочину. Деякі із умов (які відносяться до обстановки вчинення злочину)
можуть створюватися штучно самим злочинцем або потерпілим.
5.4. встановлено, що найбільш поширеними на практиці способами
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України є підпал, зривання,
кидання на землю, топтання та розривання Державного прапора України.
6. Надано характеристику ознакам, що притаманні суб’єкту наруги над
державним символами та особі злочинця, який вчиняє ці злочини – суб’єкт
наруги над державними символами України загальний – фізична осудна
особа, яка вчинила злочин у віці 16 років. Соціально-демографічна
характеристика особи злочинця, який вчиняє наругу над державними
символами України, виглядає так: громадянин України (100 % випадків)
чоловічої статі (93,5% випадків) у віці від 18 до 25 років (45 % випадків),
який мав базову загальну середню (32 % випадків) або повну загальну
середню (32 % випадків), на момент вчинення злочину був працездатним,
проте ніде не працював та не навчався (74 % випадків) та знаходився у стані
алкогольного сп’яніння (68 % випадків).
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7. Описано ознаки суб’єктивної сторони наруги над державним
символами – на підставі комплексу аргументів (зміст поняття «наруга»;
позиція більшості вчених про те, що злочинам з формальним складом
притаманна лише умисна форма вини у виді прямого умислу; існуюча
наукова позиція щодо змісту суб’єктивної сторони у складі злочину у вигляді
наруги над державними символами України, судова практика) зроблено
висновок про те, що суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338
КК України, виражена виною у формі умислу, вид умислу – прямий.
Встановлено, що в переважній більшості випадків суди не визначають
мотиви вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України. Виявлено
дві групи мотивів, які зустрічаються на практиці: явної неповаги до України
та явної неповаги до суспільства (хуліганські). Мотив наруги над
державними символами України не має значення для кваліфікації, то такі дії,
вчинені з хуліганських мотивів, кваліфікуються тільки за ч. 1 ст. 338 КК
України.
8. На підставі викладеного пропонуємо наступну редакцію ст. 338 КК
України:
«Стаття 338. Наруга над державними символами
1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним
Гербом України чи Державним Гімном України, або публічна наруга над
офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної
держави –
карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста годин, або
виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до
шести місяців, або позбавленням волі на строк до одного року.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою –
караються позбавленням волі на строк до трьох років».
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