
Комітет з питань захисту прав людини при 

Національній Асоціації Адвокатів України 

 

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» 

повідомляємо наступне. 

1.  Законопроектом пропонується доповнити статтю 28 Кримінального 

кодексу України частиною п'ятою, визначивши, що злочин визнається 

вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним 

об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, 

керівником та/або координатором якої є «злодій у законі». Також в даній 

частині статті пропонується визначити поняття «злодій у законі».  

На нашу думку, включення такого поняття до національного законодавства 

України не тільки не відповідає в повні  мірі юридичним технікам 

викладення законів, а й ще більше сприятиме популяризації явища «злодіїв в 

законі», з яким вказаний законопроект покликаний боротися, оскільки 

фактично означатиме визнання такого явища як злочинна субкультура на 

державному рівні.  

Крім того, самі поняття «злочинна спільнота» відрізняється від вже наявної в 

законі форми співучасті, такої, як злочинна організація, лише наявністю в її 

складі спеціального суб’єкта  – «злодія в законі». На нашу думку, це 

призводить до змістовного перевантаження конструкцій статті 28 

Кримінального кодексу України, а також, з практичної точки зору, призведе 

до виникнення зайвого предмету доказування в кримінальних провадженнях, 

а саме – доказування спеціального статусу особи, яка 

підозрюється/обвинувачується у вчиненні злочину. 

На нашу думку, існуюча на даний час конструкція статті 28 Кримінального 

кодексу України, містить в собі всі необхідні інструменти для додаткового 

покарання осіб за участь в особливо небезпечній формі злочинної діяльності, 

такій як злочинна організація. 

2. Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

статтею 255-1 «Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі 

«злодій у законі»». 

Відповідно до статті 7 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального 



правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її 

вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним 

законом або міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше 

покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального 

правопорушення. 

Відповідно до частини 1 статті 2 Кримінального кодексу України підставою 

кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 

діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом. 

Відповідно до частини 1 статті 11 Кримінального кодексу України злочином є 

передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 

Таким чином, незрозумілим видається злочинний характер наявності у особи 

самого по собі статусу «злодія в законі», скільки чинними приписами 

Кримінального кодексу України визначено, що злочин може здійснюватися 

шляхом активних дій або бездіяльності.  

В той же час, видається, що сам по собі титул чи звання не можуть самі по собі 

утворити склад об’єктивної сторони злочину, як це пропонується статтею 255-

1 Законопроекту.  

Зазначений висновок виходить з того, що діяння у кримінально-правовому 

розумінні, так ї з точки зору змісту статті 11 Кримінального кодексу України, 

– це вольова, усвідомлена поведінка (вчинок) особи, безпосередньо 

спрямована і така, що перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку з 

настанням конкретних, визначених Особливою частиною КК України 

суспільно-небезпечних наслідків. 

Беззаперечно сприймаючи злочинну субкультуру як негативне явище, на нашу 

думку, незрозумілим видається  до яких саме негативних та суспільно-

небезпечних наслідків, виключний перелік яких визначено Особливою 

частиною Кримінального кодексу України, призводить суб’єктивна оцінка та 

суб’єктивне сприйняття певного кола осіб конкретної особи як такої, яка 

перебуває у лише їм зрозумілому статусі «злодія в законі». 

3. Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

статтею 255-2 «Звернення до «злодія у законі» чи іншого учасника злочинної 

спільноти». 

Зазначені зміни викликають найбільше занепокоєння з огляду на те, що 

диспозиція запропонованої норми не передбачає обов’язкового настання 

негативних, суспільно-небезпечних наслідків та заподіяння шкоди 



охоронюваним інтересам як складову частину об’єктивної сторони даного 

кримінального правопорушення.  

Крім того, запропонована редакція згаданої диспозиції жодним чином не 

відображає вольовий аспект суб’єкта злочину, а саме усвідомлення ним 

особливого статусу особи, до якої він звертається і бажання, спрямоване на 

настання шкідливих наслідків такого звернення. Таким чином, зазначений 

склад не визначає в повній мірі об’єктивну, суб’єктивні сторони злочину, а 

також не визначає об’єкт злочинних посягань. 

4. Законопроектом пропонується викласти в новій редакції статтю 255 

«Створення злочинної організації» та доповнити Кримінальний кодекс 

України статтею 255-3 «Організація проведення зустрічі (сходки) 

представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її 

проведенні або керівництво нею». 

На нашу думку, чинна редакція статті 255 Кримінального кодексу України є 

максимально вдалою в контексті завдань, які стоять перед правоохоронними 

органами при застосування даної норми, тому запропоновані зміни вдаються 

нам недоцільними. 

5. Запропонована ініціатором законопроекту редакція частини 2 статті 256 

Кримінального кодексу України є вдалою та відповідає особливій суспільній 

небезпечності описаних в її диспозиції діянь спеціальним суб’єктом.  

З огляду на зазначене, дана пропозиція доопрацювання не потребує. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Запропонований законопроект потребує 

доопрацювання. 
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