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Konchakovskaya V. V. Changes to the article 127 the Criminal code of Ukraine: objective 
necessity or realization of the political programs? 

In the article a question is examined about the necessity of making alteration for the article 127 
“Tortures” of the Criminal code of Ukraine. 
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В статті досліджується кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини в 
Україні; аналізується законодавство, яким передбачається та гарантується охорона культурної 
спадщини. 
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Збереження і примноження об’єктів культурноїспадщини забезпечується 
системою правових та організаційно-управлінських заходів, які передбачені в 
Основному законі держави, ратифікованих парламентом України міжнародних 
конвенціях, законодавчих актах щодо забезпечення збереження культурних надбань, 
серед яких, Закони України “Про охорону культурної спадщини”, “Про охорону 
археологічної спадщини”, “Про музеї та музейну справу”, “Про вивезення, ввезення та 
повернення культурних цінностей” та інших нормативних актів.  

Сьогодні в умовах глобалізації проблема охорони об’єктів культурної спадщини 
набуває все більшого значення. За даними МВС України за 2001–2012 рр. було 
вчинено більше трьох тисяч злочинів, пов’язаних з викраденням антикваріату, творів 
мистецтва, з яких майже половину розкрито, а протягом 2013 р. всього посягань на 
художні, історичні та інші культурні цінностібуло вчинено – 36 кримінальних 
правопорушень, серед них найбільшу частину складають діяння, що були вчинені у 
квартирах і приватних будинках – 32, а за чотири місяці 2014 р. – 65, з них 55 у 
квартирах і приватних будинках, завдана шкода складає – 70184 тис.гр. [6].  

Проблемі правової охорони об’єктів культурної спадщини неодноразово 
приділялася увага у юридичній науці, причому досліджувалися різноманітні аспекти 
цього правового інституту в залежності від галузі права. Під керівництвом 
В.І. Акуленко здійснюються наукові розробки принципів охорони культурної 
спадщини, практичне застосування законодавства про охорону культурної спадщини, 
а такожпроцеси імплементації норм міжнародного права у сфері охорони культурної 
спадщини у вітчизняне законодавство. Особливості цивільно-правової охорони 
культурної спадщини досліджувалися О. П. Сергеєвим, С. Г. Долговим, 
А. П. Фоковим, М. В. Васильєвим, І. В. Савельєвим, міжнародно-правовий захист 
культурних цінностей досліджувався у працях М. М. Богуславського, 
Л. М. Галенської, С. Н. Молчанова Л. Прессуйр (Франція), І. Сейдел-Хохенвелдерн 
(Австрія), особливості розслідування злочинів, що посягають на об’єкти культурної 
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спадщини вивчали Р. В. Асейкін, В. В. Базелюк, Є. П. Гайворонський, Т. Г. Каткова, 
Т. В. Каткова, О. С. Кофановата інші. 

В останні роки проблемі відповідності національного законодавства щодо 
охорони культурної спадщини міжнародно-правовим актам присвячені дисертаційні 
дослідження. О. І. Мельничук “Міжнародно-правові засади формування списку 
Всесвітньої культурної та природної спадщини”, В. В. Максимовим та в Росії 
Н. О. Потапова, в яких розвинуті основні положення правового інституту культурної 
спадщини, дослідження С. М. Молчановим та Р. Б. Булатовим. Особливості державно-
правової охорони культурної спадщини досліджені у монографіях Н. В. Михайлової, 
адміністративно-управлінські аспекти охорони пам’яток культури розкриті в працях 
А. М. Артюняна, Н. Д. Бобоєдової, В. Я. Настюк та ін. Проблемі охороні культурної 
спадщини неодноразово приділялася увага у юридичній науці, причому 
досліджувалися різноманітні аспекти цього правового інституту в залежності від 
галузі права.  

Запобіжна діяльність злочинам у сфері охорони об’єктів культурної спадщини не 
достатньо висвітлені в науці кримінального права та кримінології. Комплексне 
розв’язання проблеми можливе при ефективній реалізації державної політики у сфері 
запобігання за шляхом розроблення та здійснення системи заходів, спрямованих на 
усунення причин та умов вчинення протиправних діянь. Завданням даної статті є 
розкриття змісту кримінально-правової охорони об’єктів культурної спадщини як 
предмету злочину.  

Вітчизняне законодавство забезпечує реалізацію і захист конституційних прав 
громадян України у сфері культури: збереження і примноження національного 
культурного надбання; створення правових гарантій для вільного провадження 
культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, 
культурної спадщини та інформації про них; визначення пріоритетів державної 
політики у сфері культури, форм, підстав, умов та порядку надання державної 
підтримки культурі, гарантій невтручання держави у творчі процеси, механізму 
впливу громадськості на формування і реалізацію державної політики у сфері 
культури; охорону національного культурного надбання, в тому числі культурної 
спадщини [1]. 

Конституція України, Закони “Про культуру”, “Про охорону культурної 
спадщини”, “Про охорону археологічної спадщини”, “Про музеї та музейну справу”, 
“Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” та інші нормативно-
правові документи, забезпечують реалізацію і захист конституційних прав громадян 
України у сфері культури: збереження і примноження національного культурного 
надбання; створення правових гарантій для вільного провадження культурної 
діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини 
та інформації про них; визначення пріоритетів державної політики у сфері культури, 
форм, підстав, умов та порядку надання державної підтримки культури, гарантій 
невтручання держави у творчі процеси, механізму впливу громадськості на 
формування і реалізацію державної політики у сфері культури; охорону національного 
культурного надбання, в тому числі культурної спадщини [1]. 

Законом України “Про культуру” визначено правові засади діяльності та 
регулювання суспільних відносини, що пов’язані із збереженням культурної спадщини 
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та культурних цінностей. Також цим Законом передбачено використання терміну 
національне культурне надбання, під яким розуміється – сукупність унікальних 
культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне 
значення для формування культурного простору України [1].  

Критерії визначення культурної спадщини і культурних цінностей відрізняються 
фізичними відмінностями об’єктів. Але не зважаючи на застосування різних понять в 
нормативно-правових документах у сфері охорони культурного надбання нашої 
держави, основним завданням цих законів є система заходів їх охорони. Метою 
нормативно-правового забезпечення охорони культурної спадщини є захист і 
збереження культурного надбання як основи національної культури [2]. 

Чинне кримінальне законодавство передбачає відповідальність за посягання на 
об’єкти культурного надбання, а саме:  

Стаття 201 КК України “Контрабанда”. Основним безпосереднім об’єктом 
контрабанди є встановлений порядок переміщення через митний кордон України 
товарів та інших предметів, вказаних в диспозиції ч. 1 ст. 201 КК України. Під 
товарами розуміється будь-яке рухоме майно, в тому числі і культурні цінності, під 
якими розуміється об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, 
історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та 
охороні відповідно до законодавства України, а саме: оригінальні художні твори 
живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких 
матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва; 
предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, 
історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних 
діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, 
культури та мистецтва; предмети музейного значення, знайдені під час археологічних 
розкопок; складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх 
пам’яток і пам’яток монументального мистецтва; старовинні книги та інші видання, 
що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в 
колекції; манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи  
кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції; унікальні та рідкісні музичні 
інструменти; різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та 
наукову цінність; рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в 
колекції; рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування; 
зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну 
або естетичну цінність; рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії 
та палеонтології; родинні цінності; колекція культурних цінностей. 

Предметом контрабанди можуть бути як і культурні цінності України, так і 
культурні цінності інших держав. Суб’єкт злочину – особа, що досягла 16-річного віку. 

Стаття 298 КК України “Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті 
археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної 
спадщини”. Безпосереднім об’єктом злочину є суспільна моральність у сфері 
духовного та культурного життя. Правовий режим пам’яток – об’єктів культурної 
спадщини, які є предметом злочину встановлюється законами та іншими нормативно-
правовими актами. Пам’ятка культурної спадщини – об’єкт культурної спадщини, 
який занесене до Державного реєстру нерухомих пам’яток України [2]. Суб’єктивна 
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сторона злочину характеризується умисною формою вини. Винний усвідомлює 
суспільний небезпечний характер свого діяння. Суб’єкт злочину, передбаченого 
ч.ч. 1, 2 та ч. 3 ст. 298 КК – загальний, ч.4 ст. 298 – спеціальний [4]. 

Стаття 298-1 КК України “Знищення, пошкодження або приховування 
документів чи унікальних документів Національного архівного фонду. Об’єктом 
злочину є суспільна моральність у сфері духовного та культурного життя”. Правовий 
режим регулює відносини, пов’язані із зберіганням документів чи унікальних 
документів Національного архівного фонду. Національний архівний фонд - сукупність 
архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя 
Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням 
української нації [5]. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною формою 
вини. Винний усвідомлює суспільний небезпечний характер свого діяння. Суб’єкт 
злочину, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 298-1 КК України – загальний, ч. 3 ст. 298-1 – 
спеціальний [4]. 

В основі нашого дослідження лежить необхідність визначити предмет охорони, 
що передбачений нормами кримінального законодавства. Об’єкти культурної 
спадщини є результатами діяльності, насамперед, людини, або такі, що безпосередньо 
пов’язані з такою діяльністю. В них відображено зміст діяльності людини, яка 
характеризується унікальністю – художньою, історичною, науковою. Це завжди 
матеріальні об’єкти, які характеризуються унікальністю. Вони містять в собі виключно 
інтелектуальні та фізичні властивості творця як особистості, її індивідуальну 
майстерність та відображають одиничні та неповторні зразки творчості людини у 
будь-якій сфері її життєдіяльності. 

Також необхідно звернути увагу і на таку ознаку об’єктів культурної спадщини 
як загальний характер, що відображає результат людського пізнання та розвитку 
фізичних, інтелектуальних здібностей, не тільки людини, що його створила, але й 
представників певного періоду розвитку суспільства. Тому особливі якості об’єктів 
культурної спадщини визначаються людством в цілому і мають значення для розвитку 
всього суспільства, забезпечуючи культурний зв’язок поколінь. Значення культурної 
спадщини не обмежується однією державою, вона визнається усією світовою 
спільнотою, оскільки кожна нація робить свій внесок у розвиток світової цивілізації, і 
культура кожного народу є частина світової культури.”Кожна держава визнає, що 
зобов’язання забезпечувати виявлення, охорону, збереження, популяризацію й 
передачу майбутнім поколінням культурної і природної спадщини, яка перебуває на її 
території, покладається насамперед на неї. З цією метою вона прагне діяти як 
власними зусиллями, максимально використовуючи наявні ресурси, так і, за 
необхідності, використовувати міжнародну допомогу і співробітництво, якими вона 
може користуватися, зокрема, у фінансовому, художньому, науковому й технічному 
відношеннях” [8].  

У діючому законодавстві невід’ємною ознакою культурної спадщини є її 
особлива значимість, яка може проявлятися у різних аспектах. Це може бути 
відображенням всього найкращого, що досягло людство в процесі свого становлення 
та розвитку. Саме культурна спадщина – найбільш видатні досягнення людства, або це 
можуть бути предмети, які відображають найважливіші моменти розвитку людства, 
що визнаються суспільством на протязі багатьох поколінь. Які в процесі подальшого 
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творчого переосмислення стають орієнтирами людської діяльності. 
Також однією з характеристик об’єкта культурної спадщини є вік та походження, 

оскільки в більшості випадків усвідомлення їх значущості відбувається лише через 
певний проміжок часу. Найбільш об’єктивну оцінку історичних, художніх та наукових 
властивостей об’єктів культурної спадщини дає суспільна практика, тому, як правило, 
найбільшу цінність має те, що було створено попередніми поколіннями. 

Об’єкти культурної спадщини, будучи особливо значущими для суспільства, як 
результати матеріальної та інтелектуальної праці, разом з тим необхідно розглядати як 
майно. Вони володіють вираженими у грошовій характеристиці вартісними 
властивостями і можуть виступати об’єктом купівлі-продажу, знаходитися у власності, 
користуванні, розпорядженні фізичний або юридичних осіб, держави. Таким чином 
об’єкти культурної спадщини мають статус майна. Тому наступною ознакою об’єктів 
культурної спадщини є правовий статусу відносинах власності. 

Таким чином, комплексне розв’язання проблеми забезпечення кримінально-
правової охорони об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей можливе при 
ретельному дослідженні всіх ознак предмету досліджуваних злочинів. 
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