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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

НАЦИСТСЬКА СИМВОЛІКА ЯК ПРЕДМЕТ 
СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.436-1 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема одного 
із основних питань кримінальної політики – 
конкретизація предмета складу злочину, пе-
редбаченого ст. 4361 Кримінального кодексу 
України. Стверджується, що на сучасному 
етапі розвитку держави бракує адекватного 
механізму протидії пропаганді комуністично-
го й націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів. Короткий огляд кри-
мінально-правової літератури засвідчив, що 
кримінальна відповідальність за пропаганду 
комуністичного й націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів ще не 
достатньо вивчена.

Ключові слова: тоталітарна ідеологія, 
комуністичний тоталітарний режим, наці-
онал-соціалистичний (нацистський) тоталі-
тарний режим, пропаганда.
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ністична ідеологія не зникла, а істотно впли-
вала на суспільне життя і політику, а члени 
Комуністичної партії України тривалий час 
були представлені в українському парла-
менті та інших органах державної влади. 
Більше того, за цією ідеологією виправдо-
вувались посягання Російської Федерації на 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також анексія та оку-
пація країною-агресором частини території 
нашої держави [1].

9 квітня 2015 р. Верховною Радою Укра-
їни було прийнято закони про декомуніза-
цію: ЗУ «Про доступ до архівів репресивних 
органів комуністичного тоталітарного ре-
жиму 1917-1991 років», ЗУ «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої сим-
воліки» від 9 квітня 2015 р., ЗУ «Про право-
вий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті», «Про 
увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939-1945 років». Унаслідок 
прийняття відповідних законів в Україні 
була розпочата реформа декомунізації, ме-
тою якої було відхід від комуністичної ідео-
логії та переосмислення радянського мину-
лого.

Стан дослідження
Власне перша група робіт охоплює пра-

ці з міжнародного права, конституційного 
права, політології, історії, психології, філо-
софії, оскільки в рамках цих галузей знань 

Постановка проблеми
У ХХ столітті народ України зазнав 

страждань за двох тоталітарних режимів: 
радянського (1917-1991р.) та нацистського 
(1941-1945 р.). Під час Другої світової війни 
Україна втратила значну частину населен-
ня, і ще більше людей померло внаслідок 
організованого комуністичним режимом Го-
лодомору 1932-1933 р. Утім доводиться кон-
статувати, що після здобуття Україною не-
залежності окремі політичні партії схвально 
оцінювали комуністичний режим, а його 
злочини заперечувались. А тому пробле-
ма просування тоталітарної ідеології не за-
лишилась у далекому минулому. В окремій 
думці судді Конституційного Суду України 
О.О.Первомайського зазначено, що кому-



85

Лаба С.В. - Нацистська символіка як предмет складу злочину ...

висвітлюються питання виникнення кому-
ністичного та нацистського тоталітарних 
режимів, їх розвитку і динаміки, розгля-
даються концепції фашизму, його ознаки, 
прояви та похідні від нього рухи тощо.- 
Ці праці представлені такими вченими як- 
Г.В. Берченко, В.В. Бушанський, І.Р. Вітик, 
О.Г. Данильян, О.Ф. Іванов, В.В. Левицький,- 
О.А. Ліщинська, О.І. Майборода, С.Рябенко, 
О.А. Феоктистова, М.В. Чабанна та інші. Від-
так їх внесок у формування теоретичних уяв-
лень про сутнісні риси тоталітарних режимів 
та їх вплив на суспільство важко переоцінити. 
Так, вартою уваги є праця П.І. Соболя, у якій 
автор простежує об’єктивні і суб’єктивні 
передумови зародження та еволюції радян-
ського тоталітаризму, показує ролі голодо-
мору як засоби радянської тоталітарної вла-
ди щодо здійснення колонізації етнічного 
простору України [2]. Слід віддати належне 
праці А.В. Пехник, у якій описується понят-
тя та причини виникнення тоталітаризму, 
проведено всебічний аналіз різновидів тота-
літарних режимів, особливостей процесу їх 
формування та функціонування, а також ви-
значено фактори, які сприяли утвердженню 
тоталітарної політичної системи [3].

Друга група наукових праць присвячена 
проблемам кримінально-правової охорони 
миру, безпеки людства та міжнародного пра-
вопорядку. Вагомий внесок у вивченні цього 
питання зробили такі вчені як О.М. Броне-
вицька, М.М. Гуменюк, В.О. Навроцький, 
В.О. Поповичук, Ю.С. Резнік, Б.В. Романюк, 
Е.Н. Трикоз, А.В. Шамара, К.С. Юртаєва та 
інші. Слід віддати належне праці А.А. Маєв-
ської, у якій проаналізовано тексти статутів 
міжнародних трибуналів, а також спеціаль-
ну наукову літературу щодо визначення, 
сутності та змісту злочинів проти людяності, 
досліджено їх правову природу та надано 
юридичну характеристику [4]. Важко пере-
оцінити значення роботи С.М. Мохончука, 
де охарактеризовано місце злочинів проти 
миру та безпеки людства у системі міжна-
родних правопорушень, виявлено особли-
вості сучасної конвенційної регламентації 
відповідальності за відповідні посягання і 
специфіку, розкрито становлення системи 
злочинів проти миру і безпеки людства у 

кримінальному законодавстві зарубіжних 
держав [5]. 

Науковий здобуток цих авторів мав не-
абиякий вплив на розвиток третьої групи 
досліджень, які безпосередньо присвячені 
окремим питанням кримінальної відпові-
дальності за пропаганду комуністичного та 
нацистського тоталітарних режимів. Так, 
одні вчені вивчали особливості криміналь-
но-правової охорони національної та істо-
ричної пам’яті [6], інші розглядали питан-
ня криміналізації пропаганди тоталітарних 
режимів [7; 8], треті здійснили криміналь-
но-правову характеристику складу злочи-
ну, передбаченого ст.436-1 КК України [9; 
10; 11], четверті аналізували кримінально-
правовий механізм протидії пропаганді то-
талітаризму [12]. Позитивно оцінюючи на-
уковий доробок учених, все ж доводиться 
констатувати, що у кримінально-правовій 
літературі відсутнє комплексне досліджен-
ня, присвячене питанням кримінальної 
відповідальності за пропаганду комуністич-
ного та нацистського тоталітарних режи-
мів, а окремі публікації авторів не в змозі 
задовольнити потреб практики правозас-
тосування. З огляду на зазначене, є підста-
ви вважати, що наукознавче дослідження 
складу злочину, передбаченого ст.436-1 КК 
України, є неповним. 

Основною метою цієї статті є вивчення 
предмета складу злочину, передбаченого 
ст.436-1 КК України.

Виклад основних положень
Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 ЗУ «Про за-

судження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р. №317-
VIII символіка нацистського тоталітарного 
режиму включає:

- державний прапор, державний герб 
нацистської Німеччини 1939-1945 років;

- символіку, найменування НСДАП, 
зображення, написи, присвячені подіям, 
пов’язаним з її діяльністю;

- зображення гасел НСДАП, цитат осіб, 
які обіймали в ній керівні посади, вищих ор-
ганах влади та управління нацистської Ні-
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меччини та на окупованих нею територіях 
1935-1945 роках [13].

Загальновідомо, що офіційним символом 
Третього Рейху була свастика. Так, держав-
ним гербом нацистської Німеччини був орел 
з розпростертими крилами та свастикою у 
лапах, який дивиться на праве крило, що 
символізує безсмертя, силу та мужність [14, 
с.12]. Щодо державного прапора, то він мав 
вигляд прямокутного червоного полотнища 
з розташованою в центрі чорною похилою 
свастикою на білому колі [15]. Як приклад 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за пропаганду нацистської символіки 
у виді державного прапора нацистської Ні-
меччини слід навести вирок Лисянського 
районного суду Черкаської області від 19 
липня 2019 р. М., знаходячись за місцем сво-
го мешкання, закріпив із зовнішнього боку 
будинку на металевій трубі, прапор Третьо-
го рейху, прямокутне червоне полотнище з 
розташованою у центрі на білому колі чор-
ною похилою правосторонньою свастикою, 
який відповідно до положень п.1 ст.4 Зако-
ну від 09.04.2015 року є символікою націо-
нал-соціалістичного (нацистського) тоталі-
тарного режиму. Продовжуючи реалізову-
вати свій умисел на публічне використання, 
шляхом публічної демонстрації широкому 
загалу людей символіки націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарного режи-
му, М. протягом п`яти годин демонстрував 
оточенню символіку націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарного режиму. 
У подальшому, приблизно о 13 годині 00 
хвилин, його противоправні дії були припи-
нені працівниками поліції [16].

Так, емблемою НСДАП, як і державно-
го герба нацистської Німеччини, був орел 
зі свастикою у лапах, однак ця символіка 
вирізнялась від останньої тим, що орел ди-
виться на ліве крило, тоді як на держав-
ному гербі його погляд був направлений 
у протилежний бік [14, с.12]. У сучасності 
досить поширеним є використання лише 
самого орла як символа, що не становить 
кримінально-правової заборони. Його ви-
користання вважатиметься злочинним, 
якщо таке зображення чітко відповідатиме 
емблемі НСДАП. Ще одним символом на-
цистської Німеччини, який використо-

вувався 3-ою Танковою девізією СС, що 
входила до складу НСДАП, був череп та 
кістки. Він був зображений на обмундиру-
ванні підрозділу СС (на перстні, кинджа-
лі) та символізував готовність віддати своє 
життя заради фюрера [14, с.16]. Серед відо-
мих нацистських символів, який викорис-
товувався злочинною організацією СС, що 
займалася депортацією населення та пока-
ранням так званих «порушників» нацист-
ського расового законодавства, була також 
руна «Отала», яка трактувалася як «кров та 
грунт» [14, с.19].

Закон від 9 квітня 2015 р. №317-VIII, 
який власне засуджує два види тоталітарних 
режимів, повинен в однаковій мірі визна-
чати обсяг та описовість символіки, яка за-
боронена для виготовлення, поширення та 
публічного використання. Про це, зокрема, 
йдеться у Спільному проміжному висновку 
Венеціанської комісії від 25 грудня 2015 р. 
№823/2015, у якому вказується, що, на від-
міну від переліку символіки комуністичного 
тоталітарного режиму, перелік символіки 
пов’язаної з націонал-соціалістичною ідео-
логією, є коротший і чіткіший, а також об-
межений лише символами, пов’язаними з 
Німеччиною 1939-1945 років [17, с.22]. Зо-
крема, у вищенаведеному Законі не перед-
бачено заборони зображень, пам’ятників, 
пам’ятних знаків, написів, присвячених осо-
бам, які обіймали керівні посади в НСДАП 
та у вищих органах влади (Адольф Гітлер, 
Рудольф Гесс, Мартін Борман, Генріх Луі-
дрольд Гіммлер, Йозеф Гоббельс, Герман 
Герінг та інші). Окрім того, відомо, що до 
складу НСДАП входили такі злочинні орга-
нізації, як СС (Schutzstaffeln), відомі як так 
звані «Охоронні загони», «Гітлерюгенд», 
«Штурмові загони», які причетні до вчинен-
ня воєнних злочинів та злочинів проти люд-
ства [18, с.143]. Також до складу нацистської 
символіки не включено гімн нацистської 
Німеччини, хоча відомо, що у 1933-1945 рр. 
ним визнавалась «пісня Хорста Весселя»[19, 
с.101].

Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, 

що на сьогодні наукова база боротьби з про-
пагандою комуністичного та нацистського 



87

Лаба С.В. - Нацистська символіка як предмет складу злочину ...

тоталітарних режимів належним чином не 
сформована. Відтак вивчення питання щодо 
оптимального формулювання елементів ко-
муністичної символіки як предмета відпо-
відного складу злочину потребує ретельно-
го аналізу.
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SUMMARY 
The problem of one of the major issues of criminal 

policy – specification of the subject of the crime 
under art. 4361 of the Criminal Code of Ukraine. 
Conclusions are drawn that on the modern stage of 
state development there is no adequate mechanism of 
propaganda of the Communistic, Nationalistic and 
Socialistic (Nazi) totalitarian regimes countering 
in Ukraine. A brief review of criminal literature 
has given an opportunity to conclude that the issue 
of criminal responsibility for propaganda of the 
Communistic, Nationalistic and Socialistic (Nazi) 
totalitarian regimes is one of those who have not been 
properly resolved.

The obligatory component of the crime’s object is 
its subject (symbols of the Nationalistic and Socialistic 
(Nazi) totalitarian regimes).

A brief review of criminal literature has given 
an opportunity to conclude that the issue of criminal 
responsibility for propaganda of the Communistic, 
Nationalistic and Socialistic (Nazi) totalitarian 
regimes is one of those who have not been properly 
resolved. It has been stated that certain aspects had 
not been studied at all, and the authors’ positions on 
the investigated issue were controversial or diverse. 
Due to the relevant analysis, some of the issues 
that are not illuminated have been analysed, the 
additional arguments have been given to resolve the 
controversial issues.

Key words: totalitarian ideology, the Communistic 
totalitarian regime, the Nationalistic and Socialistic 
(Nazi) totalitarian regime, propaganda.
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