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наук, проф., акд. С. В. Ківалов; ред. кол.: проф. В. Д. Берназ, проф. Є. Л. 

Стрельцов, доц. Н. А. Орловська. – О.: Вид. дім «Гельветика», 2014. – с. 66-68]. 

Але редакція, запропонована законом №1261, викликає ще більше 

здивування, оскільки вона обмежує застосування спеціальної конфіскації тільки 

за злочини, передбачені ст.ст. 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 розділу XVII 

Особливої частини. Тобто, ми знову повернулися до ситуації, коли в санкціях 

багатьох статей Особливої частини (ст.ст. 201, 203, 203-1, 203-2, 204, 209, 229 

та ін.) фактично передбачена спеціальна конфіскація, але формально вона нею 

не є тому, що законодавець обмежив спеціальну конфіскацію кількома 

злочинами. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за доцільне виключити у ст. 96-1 

КК вказівки на злочини, за вчинення яких є можливою спеціальна конфіскація. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВ СПІВІСНУВАННЯ 
МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Маються зокрема такі характеристики сучасного суспільства, які разом 

із тим є і життєво важливими вихідними умовами подальшого розвитку держав: 

1)потреба продовження масштабного облаштування життя людей; 2) існування 

великих ресурсів і глобальних складнощів людства;3) існування держав і 

міжнародних організації; 4) існування національного і міжнародного права; 5) 

глобалізація (зокрема швидке збільшення кількості питань, які вирішуються 

міжнародними договорами)і меметизація (від термінів “мем”, тобто 

розповсюджена сутність,і “меметика”, тобто буття мемів та ідеї людини про 

таке буття; тут запропоновано мої визначення зазначених термінів – О.Г.). 
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Отже, розвиток держав і міжнародних організацій має полягати зокрема в 

зазначеному облаштуванні життя людей, реагуванні на наявність зазначених 

ресурсів і складнощів шляхом, серед іншого, вдосконалення, підвищення 

ефективності співвідношення національного права і міжнародного права з 

урахуванням тенденцій глобалізації і меметизації суспільства і рахуванням із 

цими тенденціями. Колосальною перешкодою на шляху розвитку держав, 

перепоною для гідного буття суспільства, підвищення рівня якісності життя 

населення є масовий системний характер злочинності, яким характеризується 

сучасний етап існування суспільства. Безпека, в тому числі від хвилі злочинів, є 

неминучим чинником подальшого поступу держав, вона надає можливості 

зосереджувати відчутно більше зусиль, використовувати значно більше 

ресурсів при реалізації потреб держави, покращенні роботи державного апарату 

в сферах підвищення якісності буття суспільства в державі і світі, убезпечення 

життєздатності держави, функціонування держави як політико-юридичної 

сутності (як-от суб’єкту правовідносин), оптимізації роботи органів публічної 

влади, мінімізації перепон на цьому шляху. В контексті розповсюдження 

найкращого юридичного досвіду і виправлення недоліків юриспруденції треба 

усвідомити і використовувати те, що рецепція права вже давно набрала 

меметичного характеру, міцно втримувати позитивні характеристики цього 

явища і рішуче протидіяти негативним. 

В усе дедалі більш інформаційному суспільстві з’явилися меметична 

теорія поведінки, зокрема меметична теорію злочинності (поняття і терміни 

запропоновано мною – О.Г.). Дослідники вже кажуть про меметичну теорію 

попередження злочинності (П. Екблом, А.Сайдботтом, Р.Докінз). Ці підходи 

великою мірою є реакцією на такий виклик як небезпека, що виходить від 

загрози з боку мему тероризму (як відповідної ідеї і практичної поведінки), 

який нарощує активність,швидко і масово розповсюджується у всесвітніх 

масштабах. Останнім часом в Україні, як видається, систематично виникають 

підстави для порушення кримінальних проваджень саме за статтями 

Кримінального кодексу України [Кримінальний кодекс України: Закон України 
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від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – 

Ст. 920] (далі – КК України), які передбачають злочини в сфері тероризму, крім 

того, de facto точаться бойові дії на сході України, існує небезпека ескалації 

насильства, яку не варто недооцінювати. Це загрожує безпеці держав, тією чи 

іншою мірою подальшому існуванню ряду держав, безпеці України і, отже, є 

надсерьойзною перепоною на шляху їх розвитку. 

У цьому зв’язку для забезпечення безпеки людини, відкриття шляхів 

подальшого розвитку держав з урахуванням наявних викликів державам і 

врахуванням положень меметики варто висунути зокрема такі пропозиції щодо 

підвищення рівня якості національного і міжнародного права, питань 

вдосконалення співвідношення, співпраці між ними, образно кажучи, 

оптимізації розподілу праці між національним і міжнародним кримінальним 

правом, усунення тягаря необов’язкових складнощів (цей шлях є реалізацією 

вкрай вагомого чинника із розв’язування рук державам для подолання 

непростих питань і досягнення висот). Публічні заклики до вчинення злочину 

варто визнати підбурюванням до злочину. Тоді згідно із КК України такі 

заклики до будь-якого злочину автоматично стануть криміналізованим. Ця 

пропозиція стосується права різних держав. Більше того, варто пропагувати 

вітчизняний досвід із автоматичної криміналізації готування до злочину, замаху 

на злочин, всіх видів співучасті у злочині стосовно всіх злочинів, передбачених 

особливою частиною кримінального права. Це значно розвантажить текст 

міжнародних договорів, дозволить уникнути недоліків у праві (неузгодженості 

між юридичними положеннями, термінологічна невизначеність і т. ін.), які 

відволікають сили держав від прокладення курсу до більш розвинених часів. 

Наведу приклад. 

Міжнародні договори, які передбачають склади злочинів, часто містять 

склади, які, як вже було зазначено, з позицій вітчизняного (українського, 

радянського) кримінального права давно прийнято розцінювати як такі види 

злочинів: готування до злочину, замах на злочин, організаторство вчинення 

злочину, підбурювання до вчинення злочину, пособництво у вчиненні злочину. 
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Звичайно, в КК України криміналізовано кожен із цих видів злочинів, 

вчинюваних стосовно всіх злочинів, передбачених Особливою частиною КК 

України. Втім, кримінальне законодавство/право не кожної держави може 

передбачати такий самий підхід. Це спонукає міжнародного законодавця бути 

завбачливими і традиційно передбачати в міжнародних договорах окрім 

закінченого злочину, виконавства ще й ті чи інші прояви зазначених видів 

злочинів. Коли же Україна імплементує до КК України положення своїх 

міжнародних договорів, які передбачають склади злочинів, то у зв’язку із 

зазначеною вже наявною криміналізацією передбачати в Особливій частині КК 

України вказані прояви відповідних видів злочинів доречно тільки тоді, коли 

створювачі положень КК України свідомо за імплементовувані готування до 

певного злочину, замах на певний злочин передбачають більший діапазон 

санкції, ніж передбачено за загальним правилом у положеннях про готування 

до певного злочину/замах на певний злочин (тобто відповідно не більш ніж 

половини/третини санкції, передбаченої за вчинення виконавства такого 

певного злочину). Також це виглядає послідовно тоді, коли зазначені 

створювачі свідомо за імплементовані кваліфіковані види співучасті 

передбачають більші санкції, ніж за некваліфіковані. В інших випадках 

зазначена імплементація при передбаченні в Особливій частині так званих 

спеціальних видів співучасті (їх існування непотрібне) призводить до 

захаращення КК України, а також може призводити до передбачення 

необґрунтованих санкцій за вчинення певних злочинів. Міжнародній спільності 

можна це пояснити, вони зрозуміють. 

За загальним правилом за, скажімо, підбурювання до злочину діапазон 

санкції передбачено такий самий як за виконавство такого злочину. Але тут 

трапляються похибки. Ось приклад. Згідно із ч. 1 ст. 158 КК України 

виконавство терористичного актукарається позбавленням волі на строк від 

п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Згідно із ч. 1 ст. 258-1 

втягнення особи у вчинення терористичного акту або примушування до 

вчинення терористичного акту з використанням обману, шантажу, уразливого 
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стану особи, або навіть(слово «навіть» виставлене до тексту положення мною, 

оскільки застосування злочинних тих видів насильства, які, як тут слід 

розуміти, охоплюється складом цього злочину, за загальним правилом не 

охоплюється підбурюванням до злочину, – О.Г.) із застосуванням чи погрозою 

застосування насильства карається позбавленням волі на строк від трьох до 

п’яти років з конфіскацією майна або без такої. Якщо стосовно злочинів 

невеликої тяжкості, середньої тяжкості і особливо тяжких злочинів у більшості 

випадків передбачено за виконавство і підбурювання однакові санкції, то 

запровадження за певне підбурювання, та ще й у випадку із застосуванням 

певного злочинного насильства, до тяжкого злочину меншої санкції, ніж за 

виконавство цього злочину, є антиефектом: під впливом ст. 6 «Залучення до 

тероризму» Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 31.07.2006 

р.[Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 31.07.2006 р. // 

Офіційний вісник України. – 2007. – № 165. – Ст. 2536]створювачі відповідних 

положень КК України забули про положення Загальної частини КК України або 

продемонстрували банальну відсутність знайомства із ними. 

Що же стосується міжнародних договорах з питань кримінального 

права, то в них треба передбачати обов’язок держав – членів відповідного 

договору з метою протидії злочинності вживати заходи зокрема у сферах 

освіти, культури, інформації, засобів масової інформації та розвитку 

обізнаності населення, сприяти впровадженню принципу толерантності, 

соціального діалогу. Варто також в ролі дороговказнику для держав 

передбачити обов’язок вчиняти конкретні кроки в цих напрямках, механізм 

впровадження таких кроків в життя. Існує нагальна потреба прийняти хоча би 

один профільний міжнародний договір з цих питань. В актах же, які 

приймаються національним законодавцем, треба передбачати ці питання більш 

детально з урахуванням місцевих особливостей. І ще для забезпечення безпеки 

людини і подальшого розвитку держав необхідно активно підтримувати 

величезну меметичну роль міжнародних судів з кримінального права. 
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Першочерговою місією національного і міжнародного кримінального 

права є забезпечення безпеки і спокою людей, уникнення завдання 

кримінальної шкоди і, відтак, появи потерпілих від вчинення злочинів осіб,а 

реалізація цієї місії надає явно більше можливостей для ефективного розвитку 

держав, усуває відповідні дуже відчутні перепони у цьому відношенні. Тому на 

що, як не на сучасні умоглядного та емпірично перевірені погляди з питань 

кримінального права, можна покластися як на запоруку надання відповідей на 

відповідні запитання. 

Сьогодні невідомо, що буде на місці, яке зараз зайняте кримінальним 

правом, через, скажімо, сто тисяч, десять мільйонів і мільярд років. 

Найближчим же часом, як видається, міжнародною тенденцією (принаймні в 

державах, які прагнуть єдності, і розвинених, як мінімум, до рівня України, 

яким би в цілому невисоким він не був) для початку має стати більш активним 

запровадження примирної (відновної) парадигми кримінального і кримінально-

процесуального права стосовно кримінальних правопорушень, які не 

відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів. А також, можна сказати 

наперед, буде мати місце глобальне жорстке ставлення до відповідної групи 

злочинців, яка включає зокрема грабіжників, розбійників, осіб, які вчинили 

умисні вбивства. При цьому, можна вважати, доволі швидке прийняття 

однакових чи ледве не однакових положень з цих питань в межах різних 

територій не варто передбачати. Існує потреба плекати баланс між глобальними 

і місцевими корисними юридичними мемами. 

Поки що міжнародні договори держав, які передбачають склади 

злочинів, є сенс адресувати не безпосередньо судам відповідних держав, а 

законодавцям відповідних держав, а законодавці відповідних держав вже мають 

адресувати шляхом ратифікації та імплементації юридичні положення своїм 

суб’єктам правовідносин, зокрема судам (що і робиться), оскільки до більш 

тісної міжнародної співпраці в питанні адресантів і адресатів нормативно-

правових актів людство ще дещо неготове через організаційні, психологічні та 

інші чинники, поки що доволі сильні місцеві особливості в різних сферах. 
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Викладене стосується і відповідних міжнародних договорів України. Втім, 

положення таких договорів можуть бути джерелом тлумачення положень 

кримінального законодавства/права, прийнятих національними законодавцями 

та адресованих судам відповідних держав. Необхідно довести цю інформацію 

до українських судів (бо надія самостійного сприйняття судами першої і другої 

та навіть вищих інстанцій є не дуже великою), зокрема шляхом надання 

відповідного роз’яснення у певній постанові пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. А ось положення із 

ст.27 з питань кримінальної юрисдикції Конвенції Організації Об’єднаних 

Націй з морського права 1982 р.[United Nations Convention on the Law of the Sea 

of 10 December 1982 [Electronic Resource]. – Mode of access: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm. – 

Title from the screen] прийнято так, що воно адресовано зокрема судам України 

як держави – учасниці Конвенції. 
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ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

На сучасному етапі розвитку світового співтовариства бідність є однією 

з основних проблем у світі. Нездатність більшості найбідніших країн вирватися 

з бідності власними силами зробила дану проблему глобальною та 

загальнолюдською, у зв’язку з чим виникає ряд питань, які не врегульовані в 

міжнародному та національному праві. 

Впродовж багатьох років міцніє переконання в тому, що прірва між 

багатими і бідними країнами і народами не можна подолати, покладаючись на 

природний хід подій, без скоординованих зусиль на всіх рівнях від локального 


