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АНОТАЦІЯ 

Сергієвський С. К. Кримінальна відповідальність за державну зраду. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право» (081 – Право). – Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, Харків, 2021. 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає в отриманні 

теоретичного обґрунтування підстави кримінальної відповідальності за 

державну зраду, розв’язанні актуальних питань кваліфікації цього злочину та 

реалізації кримінальної відповідальності за його вчинення, а також у 

формулюванні науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення КК.  

Здійснено історико-правовий аналіз становлення кримінальної 

відповідальності за державну зраду в Україні. Відзначено, що на становлення та 

розвиток інституту кримінальної відповідальності за державну зраду значний 

вплив має політичний режим і геополітичний контекст.  

При порівняльно-правовому аналізі кримінальної відповідальності за 

державну зраду в законодавстві України та зарубіжних держав зафіксовано 

тенденцію визнання державної зради одним із найбільш тяжких злочинів та, 

відповідно, призначення максимально суворого покарання за його вчинення. 

Виявлено різницю в підходах законодавців пострадянських держав, в т.ч. 

України, з одного боку, та країн романо-германської правової сім’ї, а також 

Ізраїлю, Китаю та інших – з другого. Кримінальному законодавству останніх 

властива значна диференціація форм вчинення державної зради. В свою чергу, в 

кримінальних кодексах більшості країн пострадянського простору в одному 

складі злочину передбачені всі форми державної зради, які визнаються особливо 

тяжким злочином. 

Проаналізовано поняття соціальної обумовленості кримінально-правової 

заборони державної зради, показано її співвідношення з підставами 
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криміналізації суспільно небезпечних діянь. Акцентовано увагу на неможливість 

за допомогою інших засобів ефективно протидіяти цьому злочину, тобто 

відповідності такої заборони принципу ultima rаtio. 

Охарактеризовано об’єкт складу державної зради. В межах концепції, що 

об’єктом злочинів є суспільні відносини, які охороняються кримінальним 

законом України, визначено родовий об’єкт – суспільні відносини, що у 

сукупності складають національну безпеку України. Проаналізовано 

безпосередній об’єкт державної зради, який визнано таким, що співпадає з 

родовим, розкрито такі його складові, як суверенітет, територіальна цілісність та 

недоторканність, обороноздатність, державна, економічна чи інформаційна 

безпека України. 

Звернута увага, що предметом шпигунства як форми державної зради є 

лише відомості, які становлять державну таємницю, що безпідставно звужує 

кримінально-правову охорону національної безпеки України, особливо в умовах 

загроз, існуючих на сучасному етапі, запропоновано розширення існуючого 

предмету шпіонажу. 

Проаналізовано об’єктивну сторону складу державної зради, яка може 

бути вчинена в трьох формах: 1) перехід на бік ворога в умовах воєнного стану 

або в період збройного конфлікту; 2) шпигунство; 3) надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України. 

Перехід на бік ворога передбачає обов’язкову ознаку – наявність воєнного 

стану або періоду збройного конфлікту. Практика засвідчила, що встановлення 

цих обставин є суттєвим обмеженням для застосування ст. 111 КК, оскільки з 

початку агресії РФ режим воєнного стану в Україні не вводився, а очевидна 

наявність збройного конфлікту залишається законодавчо не унормованою. Тому 

дії, пов’язані з переходом на бік ворога в 2014 році військовослужбовців 

збройних сил України, працівників правоохоронних органів, суддів тощо, не 

кваліфікуються як дана форма вчинення державної зради. 
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Наявність в диспозиції ст. 111 КК такої форми державної зради, як 

шпигунство призводить до його штучного відриву від складу шпигунства (ст. 

114 КК) та виникнення правової диспропорції, а тому доцільно виключити таку 

форму державної зради, як шпигунство з його перенесенням до ст.114 КК. 

Надання допомоги може полягати не лише в приєднанні до підривної 

діяльності, яка вже здійснюється проти України, а й шляхом ініціювання 

підривної діяльності на шкоду нашій державі, зокрема, через заклики до 

іноземної держави або звернення до неї з проханням про військове втручання у 

внутрішні справи України. 

В ході аналізу суб’єкту і суб’єктивної сторони державної зради 

обґрунтовано, що обмеження кримінальної відповідальності за цей злочин такою 

ознакою, як вчинення громадянином України, в сучасних умовах створює 

прогалини у кримінально-правовій охороні національної безпеки України. 

Враховуючи, що за чинним законодавством іноземні громадяни перебувають на 

військовій службі, мають право допуску до державної таємниці, а також є 

службовими особами юридичних осіб і суб’єктів владних повноважень України, 

суб’єктне обмеження у ст. 111 КК є безпідставним. З урахування викладеного 

суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст.111 КК та ч. 1 та ч. 2 ст.114 КК, 

запропоновано вважати загального суб’єкта. У зв’язку з необхідністю 

диференціації кримінальної відповідальності за державну зраду і шпигунство 

запропоновано введення кваліфікуючої ознаки в ч. 2 ст. 111 КК і ч. 3 ст. 114 КК, 

– вчинення особою, яка присягнула на вірність Україні або народу України. 

При розгляді суб’єктивної сторони державної зради зазначено, що злочин 

може вчинятися лише з прямим умислом, мотиви і цілі на кваліфікацію не 

впливають.  

Проаналізовані основне і додаткове покарання, передбачені санкцією ст. 

111 КК, з точки зору їх відповідності тяжкості злочину і можливості досягнення 

цілей покарання. На підставі цього, а також виходячи з необхідності 

диференціації кримінальної відповідальності запропоновано знизити розмір 

основного покарання за державну зраду, вчинену без кваліфікуючих ознак, 
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звузивши межі санкцій частин 1 та 2 ст. 111 КК. Запропоновано замінити 

штрафом додаткове покарання у виді конфіскації майна.  З метою підвищення 

ефективності кримінально-правового захисту національної безпеки та з 

урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано доповнити санкцію частин 1 та 

2 ст. 111 КК обов’язковим додатковим покаранням у виді позбавлення права 

обирати і бути обраним в органи державної влади та місцевого самоврядування 

на строк від п’яти до десяти років, розроблені відповідні зміни до ч. 1 ст. 55 КК. 

Встановлено, що звільнення від кримінальної відповідальності за всі 

форми державної зради, передбачені у ч. 1 ст. 111 КК значно зменшує 

можливість викриття та припинення посягань на основи національної безпеки, 

створює умови для латентності іноземної діяльності на шкоду національній 

безпеці України. Запропоновано, з метою стимулювання добровільного 

припинення злочинної поведінки, зняти обмеження щодо обов’язкової умови 

звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду лише при 

наявності отриманого завдання іноземної сторони. Також необхідно 

передбачити додаткову умову такого звільнення – виконання дій в інтересах 

контррозвідувальної та розвідувальної діяльності. 

Ключові слова: державна зрада, перехід на бік ворога, шпигунство, 

національна безпека, державний суверенітет, кримінальна відповідальність, 

заходи безпеки, колабораціонізм. 
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ANNOTATION 

Sergievsky S. K. Criminal liability for high treason. – Qualifying scientific work 

as a manuscript. 

A dissertation for the degree of candidate of legal sciences in the specialty 

12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law (081 – Law). – 

Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems named after 

Academician Stashis, National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – Kharkiv, 

2021. 

The dissertation solves a scientific problem, which consists of obtaining a 

theoretical substantiation of the basis for criminal liability for high treason, solving 

topical issues of qualifying this crime and implementing criminal liability for its 

commission, as well as formulating scientifically based proposals for improving the 

Criminal Code. 

The historical and legal analysis of the formation of criminal responsibility for 

high treason in Ukraine is carried out. It is noted that the formation and development 

of the institution of criminal responsibility for treason is significantly influenced by the 

political regime and the geopolitical context. 

In a comparative legal analysis of criminal liability for high treason in the 

legislation of Ukraine and foreign countries, a tendency has been recorded to recognize 

high treason as one of the most severe crimes and, accordingly, to impose the most 
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severe punishment for its commission. The difference is revealed in the approaches of 

the legislators of the post-Soviet states, incl. Ukraine, on the one hand, and the 

countries of the Roman-Germanic legal family, as well as Israel, China and others, on 

the other. The criminal legislation of the latter is characterized by significant 

differentiation of the forms of committing high treason. In turn, the criminal codes of 

most countries of the post-Soviet space include all forms of high treason recognized as 

an especially grave crime in one corpus delicti. 

The concept of social conditionality of the criminal-legal prohibition of high 

treason is analyzed, its correlation with the grounds for the criminalization of socially 

dangerous actions is shown. An attention is focused on the impossibility of using other 

means to effectively counteract this crime, i.e. 

The object of the composition of high treason is characterized. Within the 

framework of the concept that the object of crimes is public relations protected by the 

criminal law of Ukraine, a generic object is defined - public relations, which together 

constitute the national security of Ukraine. The direct object of high treason is 

analyzed, which is recognized as coinciding with the generic one, its components are 

disclosed such as sovereignty, territorial integrity and inviolability, defense, state, 

economic or information security of Ukraine. 

The attention is drawn to the fact that the subject of espionage as a form of high 

treason is only information constituting a state secret, groundlessly narrowing the 

criminal-legal protection of the national security of Ukraine, especially in the context 

of threats existing at the present stage, it is proposed to expand the existing subject of 

espionage. 

The objective side of the composition of high treason is analyzed, which can be 

committed in three forms: 1) going over to the side of the enemy under martial law or 

during an armed conflict; 2) espionage; 3) provision of assistance to a foreign state, 

foreign organization or their representatives in carrying out explosive activities against 

Ukraine. 

Going over to the side of the enemy presupposes a mandatory sign - the presence 

of martial law or a period of armed conflict. The practice has shown that the 
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establishment of these circumstances is a significant limitation of the application of 

Art. 111 of the Criminal Code, since the beginning of the aggression of the Russian 

Federation, the martial law regime in Ukraine has not been introduced, and the obvious 

presence of an armed conflict remains legally not standardized. Therefore, actions 

related to the transition to the side of the enemy in 2014, military personnel of the 

armed forces of Ukraine, law enforcement officials, judges, etc., do not qualify as this 

form of committing high treason. 

The presence in the disposition of Art. 111 of the Criminal Code of such a form 

of high treason as espionage leads to its artificial separation from the composition of 

espionage (Article 114 of the Criminal Code) and the emergence of a legal imbalance, 

and therefore it is advisable to exclude such a form of high treason as espionage with 

its transfer to Article 114 of the Criminal Code. 

Assistance may consist not only in joining subversive activities that are already 

being carried out against Ukraine, but also by initiating subversive activities to the 

detriment of our state, in particular through appeals to a foreign state or asking it for 

military intervention in the internal affairs of Ukraine. 

In the course of the analysis of the subject and the subjective side of high treason, 

it was substantiated that the limitation of criminal liability for this crime by such a sign 

as being committed by a citizen of Ukraine, in modern conditions creates gaps in the 

criminal legal protection of the national security of Ukraine. Considering that, 

according to the current legislation, foreign citizens are in military service, have the 

right to access state secrets, as well as officials of legal entities and subjects of power 

in Ukraine, the subject restriction in Art. 111 of the Criminal Code is unfounded. 

Taking into account the above as the subject of the crime, provided for in Part 1 and 

Part 2 of Article 111 of the Criminal Code and Part 1 and Part 2 of Article 114 of the 

Criminal Code, it is proposed to consider a common subject. In connection with the 

need to differentiate criminal liability for high treason and espionage, it is proposed to 

introduce a qualifying feature in Part 2 of Art. 111 of the Criminal Code and Part 3 of 

Art. 114 of the Criminal Code - committed by a person who has sworn allegiance to 

Ukraine or the people of Ukraine. 
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When considering the subjective side of high treason, it was noted that a crime 

could only be committed with direct intent; motives and goals do not affect 

qualifications. 

Analyzed the main and additional punishment provided for by the sanction of 

Art. 111 of the Criminal Code in terms of their compliance with the severity of the 

crime and the possibility of achieving the goals of punishment. Based on this, and also 

on the basis of the need to differentiate criminal liability, it was proposed to reduce the 

size of the main punishment for high treason committed without qualifying signs, 

narrowing the boundaries of the sanctions of parts 1 and 2 of Art. 111 of the Criminal 

Code. It was proposed to replace a fine with an additional punishment in the form of 

confiscation of property. In order to increase the effectiveness of criminal law 

protection of national security and taking into account foreign experience, it was 

proposed to supplement the sanction of parts 1 and 2 of Art. 111 of the Criminal Code 

with a mandatory additional punishment in the form of deprivation of the right to vote 

and be elected to state and local government bodies for a period of five to ten years, 

appropriate amendments have been developed to Part 1 of Art. 55 of the Criminal Code. 

It has been established that exemption from criminal liability for all forms of 

state treason, provided for in Part 1 of Art. 111 of the Criminal Code significantly 

reduces the possibility of exposing and stopping encroachments on the foundations of 

national security, creates conditions for the latency of foreign activities to the detriment 

of Ukraine's national security. It is proposed, in order to stimulate the voluntary 

termination of criminal behavior, to remove restrictions on the mandatory condition of 

exemption from criminal liability for high treason only if there is a task received by the 

foreign party. It is also necessary to provide for an additional condition for such 

dismissal - the performance of actions in the interests of counterintelligence and 

intelligence activities. 

Key words: high treason, going over to the side of the enemy, espionage, national 

security, state sovereignty, criminal responsibility, security measures, collaboration. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Національна безпека 

України є однією з найважливіших умов нормальної життєдіяльності 

суспільства. Від її забезпечення залежить життя, здоров’я, безпечне існування 

кожної людини.  

Пріоритетом сучасного періоду життя нашої держави та суспільства є 

захист України від зовнішньої агресії. Важливим компонентом комплексної 

протидії наявним загрозам існуванню нашої країни є кримінально-правова 

охорона основ національної безпеки від протиправних посягань, передбачених 

розділом І Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК).  

Державна зрада, кримінальна відповідальність за вчинення якої 

передбачена ст. 111 КК, являє собою один із найбільш небезпечних злочинів 

проти основ національної безпеки України. Випадки вчинення цього злочину за 

часів незалежності нашої держави до початку військової агресії у 2014 році 

носили скоріш поодинокий характер, що певною мірою пояснювало недостатню 

увагу до вивчення цих питань у науці кримінального права.  

Але зараз ситуація кардинально змінилася – перед суспільством і 

державою постало питання щодо відповідальності осіб, які, будучи 

громадянами України та обіймаючи посади державних службовців, суддів, 

працівників правоохоронних органів, військовослужбовців тощо сприяли 

збройній агресії РФ проти України та подальшій окупації території АР Крим та 

м. Севастополя. У багатьох випадках указані особи, фактично здійснивши 

перехід на бік ворога в умовах збройного конфлікту, продовжують завдавати 

шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та незалежності, 

обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, 

обіймаючи посади представників влади РФ на тимчасово окупованій території 

нашої держави.   

Не менш складним є питання щодо кримінально-правової оцінки діянь 

осіб, які під час військової агресії та збройного конфлікту на Сході України 

перейшли на бік ворога або вчинили інші діяння, передбачені  ст. 111 КК.  
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Незважаючи на надзвичайну важливість та складність вирішення питань 

кримінальної відповідальності за державну зраду в сучасних умовах розвитку 

нашої держави, в Україні, нажаль, ця проблематика розроблена недостатньо. 

Так, проблеми кримінальної відповідальності за державну зраду в науці 

кримінального права досліджувались такими ученими, як Г. В. Андрусів, О. Ф. 

Бантишев, Ю. В. Баулін, Л. М. Демидова, З. А. Загиней, О. В. Зайцев, Н. С. 

Кончук, В. А. Ліпкан, Ю. В. Луценко, В. К. Матвійчук, Л.В. Мошняга, В.О. 

Навроцький, Т. А. Павленко, Є .О. Письменський, М. А. Рубащенко, В. Я. Тацій, 

М. І. Хавронюк, О. М. Храмцов, О. А. Чуваков, О. В. Шамара та ін. Але основна 

частина наукових робіт, присвячених кримінальній відповідальності за 

державну зраду, або носить характер науково-практичного коментування ст. 111 

КК, або являє собою відносно невелику частину досліджень, присвячених 

вивченню більш загальних питань, або має фрагментарний характер. У 2019 р. 

Н. С. Кончук здійснила перше в Україні комплексне кримінально-правове 

дослідження державної зради в межах дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук. Разом із тим, в умовах зовнішньої агресії ситуація 

у цій сфері швидко змінюється, а тому потребує постійного наукового 

переосмислення з метою пошуку найкращої моделі захисту національної 

безпеки держави. Крім того, значна кількість проблемних питань щодо 

кримінальної відповідальності за державну зраду залишаються дискусійними та 

потребують теоретичного розв’язання. 

Статистичний аналіз даних, розміщених на сайті  Генеральної 

прокуратури України щодо злочину, передбаченого ст. 111 КК «Державна 

зрада», показує, що у 2013 році було зареєстровано лише 1 випадок вчинення  

цього злочину, у 2014 році – 65, у 2015 році – 80, у 2016 році – 126, у 2017 році 

– 89, у 2018 – 127, у 2019 – 123, у 2020 – 145, за 6 місяців 2021 року – 122 

(Додаток В). При цьому лише в близько 10 % випадків за цими кримінальними 

правопорушеннями кримінальні провадження були направлені до суду з 

обвинувальним актом. Така ситуація свідчить про суттєві складнощі, які мають 

місце при практичному застосуванні ст. 111 КК та в багатьох випадках можуть 
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бути усунені шляхом розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення цієї норми і практики її застосування, що потребує ґрунтовних 

наукових досліджень.  

Важливим аспектом цієї проблеми є наукове обґрунтування видів і 

розмірів покарань, передбачених санкцією ч. 1 ст. 111 КК, а також вирішення 

питань звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду та, в разі 

необхідності, звільнення від покарання за цей злочин на підставі законів про 

амністію. 

Все це свідчить про актуальність наукового дослідження проблем 

кримінальної відповідальності за державну зраду.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертація виконана відповідно до плану наукових робіт Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса Національної академії правових наук України в межах 

фундаментальних тем «Теоретичні питання удосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування» (номер державної реєстрації 

0112U001335) та «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального 

права України» (номер державної реєстрації 0117U000285), а також відповідно 

до Стратегії розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України.   

Тему дисертації затверджено вченою радою Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України (протокол № 2 від 24 лютого 2016 

р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

науково-правова характеристика підстави кримінальної відповідальності за 

державну зраду, вироблення дієвих рекомендацій щодо вирішення проблем 

реалізації кримінальної відповідальності за цей злочин, а також підготовка 
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конкретних пропозицій стосовно вдосконалення кримінально-правової охорони 

відносин, що поставлені під захист ст. 111 КК.  

Для досягнення окресленої мети сформульовано такі завдання:  

- провести історико-правовий аналіз становлення кримінальної 

відповідальності за державну зраду;  

- здійснити порівняльно-правове дослідження відповідальності за 

державну зраду в Україні та інших країнах;  

- з’ясувати соціальну обумовленість кримінально-правової заборони 

державної зради;  

- охарактеризувати об’єкт складу державної зради;  

- визначити ознаки об’єктивної сторони складу державної зради;  

- здійснити кримінально-правовий аналіз суб’єктивних ознак складу 

державної  зради;  

- дослідити покарання як захід кримінально-правового характеру, що 

застосовується до осіб, які вчинили державну зраду;  

- охарактеризувати звільнення від кримінальної відповідальності та 

інші заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до осіб, які 

вчинили злочин, передбачений ст. 111 КК.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері національної 

безпеки України.   

Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за державну 

зраду.  

Методи дослідження обиралися у відповідності до мети, завдань, 

особливостей об’єкта і предмета дисертаційної роботи. Методологію 

дослідження складає система філософських, загальнонаукових та спеціальних 

юридичних методів наукового пізнання. Теоретичним фундаментом 

дослідження став діалектичний метод наукового пізнання, який 

використовувався під час дослідження кримінальної відповідальності за 

державну зраду з огляду на розвиток наукових положень і практики 
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застосування відповідних кримінально-правових норм в Україні та за її межами 

(підрозділи 1.1, 1.2), динаміки законодавчого врегулювання окремих елементів 

складу злочину (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), а також покарання та інших 

кримінально-правових заходів, які застосовуються до осіб, які цей злочин 

вчинили (підрозділи 3.1, 3.2). Історико-правовий метод застосовано для аналізу 

генези кримінальної відповідальності за державну зраду (підрозділ 1.1), а 

порівняльно-правовий (компаративістський) метод – при вивченні 

кримінального законодавства зарубіжних країн і практики його застосування з 

подальшим порівнянням його із вітчизняними законодавством та 

правозастосовною практикою (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Метод системно-

структурного аналізу було застосовано при дослідженні об’єктивних та 

суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 111 КК, та при 

визначенні його місця в системі Особливої частини КК (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). 

Судова практика і статистика досліджувалась з використанням конкретно-

соціологічних методів (опис, вивчення документів), а також статистичних 

методів (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Методи аналізу і синтезу, а також 

логіко-юридичний метод застосовувались при дослідженні соціальної 

обумовленості кримінальноправової заборони державної зради (підрозділ 1.3) а 

також якості та ефективності відповідного кримінального закону (розділи 2 і 3). 

В ході дослідження окремих проблем кримінальної відповідальності за 

державну зраду були використані й інші методи наукового пізнання.     

Нормативну базу дисертаційного дослідження становлять Конституція 

України, норми міжнародного права, кримінальне законодавство України, ФРН, 

Нідерландів, Іспанії, Ізраїлю, Франції, Грузії та інших держав, Римський статут 

міжнародного кримінального суду, нормативно-правові акти і документи у 

сфері прав людини, а також ті, що регулюють відносини у сфері національної 

безпеки, тощо.  

Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали, отримані внаслідок 

вивчення більш ніж 100 судових рішень (вироків, ухвал, постанов), винесених 

судами України різних інстанцій протягом 2014-2021 рр., систематизовані 
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статистичні дані Офісу Генерального прокурора України (з 2014 р. до 2021 р.). 

Автором використано особистий досвід майже 25-річної служби в Службі 

безпеки України.   

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним із перших за часів незалежності України дослідженням кримінальної 

відповідальності за державну зраду. Найбільш важливими положеннями, що 

визначають наукову новизну дисертації та виносяться на захист, є:    

уперше:  

- на підставі проведеного історико-правового та порівняльно-

правового аналізу кримінально-правових заходів, які застосовуються за 

державну зраду, визнано за доцільне застосування до осіб, які вчинили такий 

злочин, позбавлення як активного, так і пасивного виборчого права на строк від 

п’яти до десяти років, запропоновано відповідні зміни до кримінального 

законодавства;   

- з урахуванням необхідності диференціації кримінальної відповідальності 

за державну зраду і шпигунство, а також враховуючи існуючу судову практику 

застосування відповідних норм, запропоновано оновлення санкцій за вчинення цих 

злочинів;  

- обґрунтовано безпідставність доповнення санкції ст. 111 КК додатковим 

покаранням у виді конфіскації майна, запропоновано заміну цього виду додаткового 

покарання штрафом у розмірі від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

- доведено необхідність встановлення додаткових засад звільнення від 

кримінальної відповідальності за умови позитивної посткримінальної поведінки за 

державну зраду та шпигунство, запропоновано розширити умови такого звільнення 

виконанням дій в інтересах контррозвідувальної та розвідувальної діяльності;  

удосконалено:  

- позицію щодо необхідності визнання певних категорій осіб, які є 

громадянами іноземних держав (зокрема військовослужбовців ЗСУ, іноземних радників 

органів державної влади тощо), суб’єктами державної зради;  
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- положення щодо доцільності диференціації кримінальної відповідальності 

осіб, які вчинили державну зраду під час проходження військової служби, обіймаючи 

посаду державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування, а також 

інших осіб, які присягнули на вірність народу України;  

- обґрунтування необхідності такої ознаки переходу на бік ворога, як 

наявність двостороннього суб’єктивного зв’язку між особою, яка вчиняє цю форму 

державної зради, та уповноваженим представником держави, з якою Україна перебуває 

у стані війни, або представником збройного угруповання, з яким відбувається збройний 

конфлікт;   

- висновок про те, що колабораціонізм, тобто діяння, яке полягає в 

сприянні громадянином України на окупованій території державі-окупанту, не 

може визнаватися державною зрадою в разі відсутності підривної діяльності 

проти України; таке діяння потребує криміналізації в окремому складі злочину;    

дістали подальшого розвитку:  

- положення щодо необхідності розширення предмету шпіонажу 

відомостями, які не становлять державної таємниці, але збираються на 

замовлення іноземної держави, іноземної організації або їх представника для 

використання на шкоду національній безпеці;   

- пропозиції стимулювати добровільне припинення злочинної 

поведінки, передбачивши звільнення від кримінальної відповідальності за 

державну зраду не лише при наявності отриманого завдання іноземної сторони, 

а й в разі ініціативного вчинення протиправних дій;  

- визначення підстав та умов звільнення від кримінальної 

відповідальності за амністією осіб, які вчинили колабораціонізм.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані під час дослідження висновки, рекомендації та пропозиції 

можуть знайти своє місце: у науково-дослідній сфері – для майбутніх досліджень 

теоретичних проблем державної зради та інших злочинів проти основ 

національної безпеки України; у правотворчості – для подальшого 

вдосконалення кримінально-правових норм у частині регламентації злочинів 



 19 

проти національної безпеки України; у правозастосовній діяльності – як 

рекомендації щодо підвищення ефективності практики застосування ст. 111 КК; 

у навчальному процесі – при викладанні таких навчальних дисциплін, як 

«Кримінальне право», «Основи кримінально-правової кваліфікації», 

«Призначення покарання», при підготовці відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників.  

Особистий внесок здобувача. Положення дисертації, що становлять її 

новизну, є результатом самостійної роботи автора. Наукові ідеї та розробки 

оприлюднено без співавторів у наукових фахових та інших виданнях.   

Апробація матеріалів дисертації. Дисертація обговорена на спільному 

засіданні Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері 

громадського здоров’я та відділу кримінологічних досліджень, а також на 

засіданні ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Основні 

положення й висновки дисертації доповідалися на «круглому» столі «Актуальні 

проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України» 

(м. Харків, 26 травня 2017 р.) та Міжнародній науково-практичній конференції 

«Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності»  (м. 

Харків, 18-19 жовтня 2018 р.).    

Структура та обсяг дисертації зумовлені предметом дослідження, його 

метою і завданнями. Робота складається з анотації, переліку умовних позначень, 

вступу, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 204 

сторінки, з них: основний текст – 168 сторінок, список використаних джерел 

(182 найменування) – 17 сторінок, додатки – 8 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ, ПОРІВНЯЛЬНО- ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

ТА СОЦІАЛЬНА ОБУМВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ 

1.1 Історико-правовий аналіз становлення кримінальної 

відповідальності за державну зраду 

Досліджуючи історію виникнення та розвитку в часі правових явищ, 

маємо можливість, не зупиняючись в русі від минулого до сьогодення лише на 

сучасному стані речей, спрогнозувати чи навіть запропонувати власні бачення 

щодо існування цих явищ в майбутньому. Вивчення генезису кримінальної 

відповідальності за державну зраду в історії українського кримінального права 

сприятиме кращому розумінню цього правового феномену, дозволить як 

використати позитивний досвід минулого, так і запобігти повторенню помилок, 

а інколи і ганебних зловживань, які мали місце у вітчизняній історії при 

встановленні та застосуванні кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Загальновизнано, що першим письмовим пам’ятником та історичним 

джерелом українського кримінального права є Руська Правда. Дослідники 

продовжують дискусію щодо часу її створення (в межах ХІ-ХІІ ст.). На думку 

В.В. Яременка, вона репрезентує систему суспільних і правових уявлень 

українського народу в ті часи. При цьому, на його думку, те, що «жодна стаття 

«Правди руської» не фіксує наявності антидержавних злочинів, як зрада, зневага 

величі Русі та її князя» пояснюється тим, що «політичні обставини в державі не 

потребували, очевидно, заходів для дотримання громадянином відповідного 

ставлення до держави». В.В. Яременко вважає, що «тут, очевидно, належить 

розрізняти два моменти: з одного боку, не було прецедентів ворожого ставлення 

громадянина до держави і князя, а з другого боку, вічевий уклад дозволяв 

громадянам Русі вільне ставлення до князя, як виразника народної волі, і 

негативне ставлення до володаря, очевидно, не вважалося таким, що заслуговує 

на покарання» [152, с.185].  
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Як зазначає М.І. Хавронюк, після втрати політичної незалежності та 

зникнення Київської держави внаслідок князівських усобиць, половецьких 

нападів та монголо-татарської навали «подальша історія українського права, за 

деякими незначними винятками, на жаль, може розглядатися лише як спільна з 

історією права Польщі, Литви, Австрії, Росії – аж до кінця ХХ ст.» [168, с. 70-

71]. 

З занепадом та подальшим розпадом України-Руси правова регламентація 

суспільних відносин на частині українських земель, які в XIV-XVI ст.ст. 

входили до складу Литовсько-Руської держави, здійснювалась Статутами 

Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського. Цей кодекс права 

видавався у трьох основних редакціях 1529, 1566 і 1588 років, відомих як 

Литовські статути. Важливо, що одним з джерел цих статутів дослідники 

вважають Руську правду.  

Природньо, що зміни соціально-політичної ситуації обумовили зміни в 

кримінальному праві: Литовський статут 1566 року має декілька статей 

(Артикулів), які формулюють елементи складу злочину, подібні до сучасного 

розуміння державної зради. 

Так, в Артикулі 3 «О ображенье маестату господарского» («Про образу 

княжої гідності») встановлюється кримінальна караність за інформаційні 

зносини з ворогом: «зъ непріятелми порозумЂнье мЂлъ, листы до нихъ або 

послы противъ намъ Господарю и Речы Посполитое або остерегаючы слалъ», 

надання допомоги ворогові «тымъ непріятелемъ якуюжъ кольвекъ помочъ 

давалъ, хотя бы тежъ замокъ нашъ непріятелеви подалъ; хто бы тежъ люди 

непрыятельскіе въ панство наше Великое Князство Литовское зрадливе 

привелъ» [146, с.16].   

В Артикулі 6 встановлюється кримінальна відповідальність за перехід на 

бік ворога: «хтобы кольвекъ съ подданныхъ нашихъ съ панства нашого утекъ до 

земли непріятельское умысломъ злымъ на зраду ку шкодЂ намъ Господарю и 

Речы Посполитой» [146, с.18]. 
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Покаранням за вищевикладені злочини в Литовських статутах була 

смертна кара та юридична смерть – винний «честь тратить», тобто 

позбавляється громадянських прав, втрачає юридичну суб’єктність [140, с.171].  

При цьому, Литовські статути передбачали не лише індивідуальну 

відповідальність зрадника, а й відповідальність членів родини. Так, його 

дружина та діти підлягали конфіскації майна (всього або частини) «зрадцы дЂти 

сынове за таковый выступокъ отца своего безецными будутъ, а имЂнья того 

зрадцы отчызные выслужоные которымъ кольвекъ обычаемъ набытые мимо 

дъти и близкіе на насъ Господаря приходять».  

Артикул 11, де уточнюються види та форми покарань для членів родини 

зрадника, прямо вказує на ворога Литовсько-Руської держави: «отецъ отъ дЂтей 

утекъ до земли непріятеля нашего Московского» [146, с.20]. 

Литовські статути були основним збірником права в Україні до середини 

XIX ст., стали джерелом московського «Соборного уложення» 1649 року та 

«Прав, за якими судиться малоросійський народ». На території Київської, 

Подільської та Волинської губерній чинність Литовського статуту було 

припинено в 1840 році. У Лівобережній Україні в 1843 р. його було замінено 

Зводом законів Російської імперії. [64, с.835]. 

З посиленням в ХVII сторіччі експансії на українські землі Московської 

держави, її закони впроваджувались, зокрема, на Лівобережжі України. В 1649 

році укладено «Соборне уложення» – комплексний кодекс феодального права, 

що посилював московське самодержав’я, зокрема, шляхом «закріпачення» 

селян, офіційно закріплюючи їх за певним місцем проживання. В главі ІІ «О 

государьской чести и как его государьское здоровье оберегать» «Уложення» 

[143, с. 8-10] містяться норми, які визначають відповідальність за зраду: «кто 

царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными грамотами 

ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по 

его ссылке Московским государьством завладеть или какое дурно учинить, и 

про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену 

допряма, и такова изменника по тому же казнити смертию». Смертній карі 
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підлягали й ті, «кто царьского величества недругу город здаст изменою, или кто 

царьского величества в городы примет из иных государьств зарубежных людей 

для измены же». Підлягали страті й дружини та діти «таких изменников», які 

«про ту их измену ведали». 

В ст. 20 Глави VII «Уложення» «О службе всяких ратных людей 

Московского государьства» встановлювалось: «а будет кто, будучи на 

государеве службе в полкех, учнет изменою ис полков переезжати в 

неприятелския полки, и в неприятельских полкех сказывати про вести и про 

государевых ратных людей, и в том на него кто известит и сыщется про то 

допряма, и такова переезщика казнити смертию, повесити против 

неприятельских полъков, а поместья его и вотчины и животы взяти на 

государя»[143, c.17]. Очевидно, що зазначена норма містить вказівку на 

спеціального суб’єкта зради – військового (ратну людину, яка знаходиться на 

государевій службі в полках). Також визначається додаткове покарання – 

конфіскація майна. Крім того, встановлюється форма смертної кари – повішення 

перед військами супротивника. 

Після поразки союзницьких шведсько-українських військ в Полтавській 

битві 1709 року, відбувалось закріплення влади Московської держави на 

Лівобережжі та півдні України. В 1715 році було видано  «Артикулы воинские 

с кратким толкованием», які являли собою військово-кримінальний кодекс. На 

думку Т. Шворіної, «Артікули» – перший цілісний російський кримінальний 

кодекс, який при цьому базувався на військовому законодавстві різних 

європейських держав [177, с.10, 12].  

Глава шістнадцята «Про зраду та листування з неприятелем» складалась з 

9 артикулів [75, с.775-776]. Артикул 124 визначав, що «кто из офицеров или 

рядовых с неприятелем тайную и опасную переписку иметь будет, и неприятелю 

или его союзникам как нибудь ведомость какую подаст, или с неприятелем … 

тайным образом разговор иметь, переписыватца, письма принимать или 

переносить будет», підлягає смертній карі та четвертуванню. В артикулі 125 

встановлювалось: «кто неприятелю пароль или лозунт объявит, хотя офицер или 
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рядовой, или даст оному иные какие изменнические знаки, стрельбою, пением, 

криком, огнем, и сему подобное, оный равно, как выше помянуто, казнен будет». 

Артикул 127 встановлював, що караним є навіть намір вчинити зраду»: «кто 

какую измену или сему подобної учинить намеритца, и хотя он сие к действу не 

произведет, однако же имеет по состоянию дела и признанию воинского суда, 

таковым же высоким наказанием наказан быть, яко бы за произведенное самое 

действо». Також, смертній карі підлягало недонесення: артикул 129 – «сли кто 

уведает, что един или многие нечто вредительное учинить намерены, или имеет 

ведомость о шпионах илди иных подозрительных людях… и о том в удобное 

время не объявит, тот имеет по состоянию дела, на теле или животом наказан 

быть». Боротьба з ворожим інформаційним впливом забезпечувалась шляхом 

криміналізації дій тих, «кто от неприятеля патенты или манифесты добровольно 

примет, и во обретающейся земле разсеет, оный по состоянию дела, на теле или 

животом наказан будет» (артикул 130).  

З самої назви «Артикулів» та змісту їх глави шістнадцятої зрозуміло, що 

ці норми встановлювали відповідальність спеціального суб’єкту злочину – 

військового.  

В ХVI-ХVII ст.ст. в період побудови та втрати національної державності 

в Україні не було створено власного кодифікованого кримінального закону. В 

першій половині ХVIIІ ст. була реалізована спроба кодифікації існуючої судової 

практики шляхом створення в 1743 році нормативного акту «Права, за якими 

судиться малоросійський народ» [130] – пам’ятки законодавства України-

Гетьманщини. Хоча вказаний кодекс не був офіційно прийнятим, оскільки 

період його систематизації співпав з занепадом та припиненням існування 

Гетьманщини, він становить значний інтерес для нашого дослідження. Так, в 

Артикулі «О преступлениях против маестата государева» встановлювалась 

кримінальна відповідальність за передачу ворогові відомостей шляхом 

листування або посильним з метою сприяння неприятелеві та завдання шкоди 

Государеві або інтересам держави. Також кримінально-караним було зрада у 
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формі втечі «из государства в неприятельскую землю – чтобы сделать измену и 

вред государю и государству». 

За вчинення злочину зрадник підлягав смертній карі через четвертування 

на місці страти. Для зрадника, який знаходився за межами держави, 

передбачалась символічна смертна кара шляхом імітації страти на шибениці 

його образу.  

Як і в Литовських статутах, кримінальній відповідальності підлягали 

родичі зрадника. Якщо вони не повідомили про вчинення злочину, вони 

підлягали смертній карі. 

Політико-правовий режим Гетьманщини еволюціонував від військової 

диктатури з елементами народовладдя до монархічної республіки. Були наявні 

демократичні тенденції: виборний колективний верховний орган влади – 

Генеральна військова козацька рада; полкові і сотенні ради як форма місцевого 

самоврядування. Тому, небезпідставним є припущення, що саме це обумовило 

появу новели в «Правах, за якими судиться малоросійський народ» – 

встановлювались спеціальні підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності (п. 2 арт. 4). Зокрема, звільнити могли лише того злочинця, 

який: 1) «сам в числе изменников был»; 2) «прежде исполнения своего злого 

намерения» розкаявся; 3) «о злом умышлении в надлежащим месте верно донес» 

[130, с. 47]. 

Зовсім інші тенденції ми спостерігаємо у законодавстві держави-

узурпатора – Російської імперії, де зміцнювався авторитарний політичний 

режим. З обмеженням та зникненням автономії України-Гетьманщини на її 

теренах встановлювалася монополія права метрополії.  

Разом з цим, «не можна заперечувати прогресивності кодифікації 

кримінального законодавства в російському «Уложенні про покарання 

кримінальні та виправні», затвердженому в серпні 1845 року. У вказаному 

кримінальному законі законодавець на високому рівні юридичної техніки 

встановлює та систематизує кримінальну караність державної зради та 

відповідальності за неї» [140, c. 172]. 
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Так, в Розділі ІІІ «Про злочини державні» в Главі ІІ «Про бунт проти влади 

верховної і про державну зраду» розташоване Відділення ІІ («Про державну 

зраду і злочини проти народного права»), яке починається зі ст. 275, де 

визначається, що державною зрадою визнається: 

«1) Когда кто-либо умыслит предать государство или какую-либо часть 

оного другому государю или правительству; 

2) Когда подданный российский будет возбуждать какую-либо 

иностранную державу к войне или иным неприязненным действиям против 

России, или с тем же намерением сообщит государственные тайны 

иностранному правительству; 

3) Когда он во время войны будет способствовать или благоприятствовать 

неприятелю в военных или других враждебных против отечества или против 

союзников России действиях;  

4) Когда дипломатический или иной чиновник, уполномоченный на 

заключение трактата с иностранной державой, употребит с умыслом сие 

доверие в явный вред для отечества... 

5) Когда дипломатический или иной чиновник, или вообще подданый 

России, похитит или с умыслом истребить или повредить какого бы то ни было 

рода акты или документы, долженствующие служить доказательством прав ея 

на что-либо требуемое от державы иностранной, или на оборот иностранною 

державою от России. [165, с. 105-107].  

За державну зраду ст. 276 «Уложенія» встановлювалось покарання у 

вигляді позбавлення всіх прав стану та смертної кари. Крім того, ст. 277 за 

державну зраду встановлювалось додаткове покарання – конфіскація всього 

родового та набутого винним майна. 

Порівняно з кодексом «Права, за якими судиться малоросійський народ», 

в «Уложенії» законодавець не передбачає спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду. 

В 1903 році набуло чинності «Кримінальне уложення», головна 

відмінність якого від «Уложенія про покарання…» 1845 року полягала, на думку 
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дослідника, «у великій кількості ознак, які характеризують злочини, що входили 

в категорію “державних”» [32, с. 55]. Кримінальна відповідальність за державну 

зраду визначалась в Главі IV «Про державну зраду» (статті 108–120). Зокрема, 

до способів вчинення державної зради відносили: перехід на бік ворога, 

шпигунство, надання іноземній державі, допомоги у проведенні підривної 

діяльності. Державною зрадою визнавались такі діяння: 

1) обіцянка недругові перед початком оголошення війни щодо себе та 

інших у сприянні іноземній державі здійснення злочинних дій проти Росії (ч. 2 

ст. 110); 

2) свідоме виготовлення, здача або прийом засобів непридатних до нападу 

на ворога чи захисту від нього (ст. 114); 

3) поставку або прийом для діючої армії, флоту або лікарні завідомо 

шкідливих для здоров’я або непридатних для вживання предметів постачання 

(ст. 115); 

4) підписання договору уповноваженим Росії з іноземною державою 

завідомо на шкоду вітчизні (ст. 116) 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що зміни, які відбувались в 

кримінальному законі про державну зраду в значній мірі (можливо, навіть 

визначальній) обумовлювались політичними характеристиками держави, 

безпеку якої він був покликаний охороняти. Зрозуміло, що революційний 

соціально-політичний злам, який відбувся в першій чверті ХХ сторіччя, не міг 

не знайти свого відображення в змінах кримінального закону про державну 

зраду. Тут вже все підпорядковувалось політичній доцільності [140, c.174]. 

В революційний період 1917-1921 років визвольна боротьба українського 

народу за утвердження української державності дала життя Українській 

Народній Республіці, яку в 1917 - на початку 1918 років розбудовувала 

Українська Центральна Рада. В цей нетривалий період  Центральна Рада та 

наступний за нею найвищий орган державної влади УНР – Директорія, 

декларуючи демократичні засади побудови суспільства, видавали значну 

кількість нових політико-правових актів – декларації, універсали. Зокрема, в 
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законодавстві УНР та Української держави на різних етапах їх розвитку значну 

частину нормативно-правових актів становило законодавство про судочинство 

[77, с. 3-4]. Однак, ця нормотворча діяльність не внесла змін до кримінального 

законодавства.  

Період існування Української Радянської Соціалістичної Республіки 

(УРСР, до початку 1930-их років – УСРР), «політичної формації, що постала у 

висліді збройної агресії Сов. Росії при допомозі місцевих більшовиків у 1917-20 

pp. проти Української Народної Республіки» [65, с. 3389] залишив значний 

матеріал для нашого дослідження. Необхідно зазначити, що всі кримінальні 

кодекси Української радянської соціалістичної республіки (1922, 1927 зі 

змінами 1934, 1961 років) не були власне вітчизняними законами. Вони 

укладалися згідно циркулярів союзної влади з Москви, копіюючи норми 

кримінального кодексу РСФСР. Як зазначає дослідник, в 30-х роках ХХ 

сторіччя відбулось «остаточне скасування принципу демократизму та 

суверенності у процесі прийняття кримінально-правових норм  органами УРСР, 

а ухвалення їх лише на загальносоюзному рівні» [144, c.538]. 

Перший кримінальний кодекс УРСР був затверджений всеукраїнським 

центральним виконавчим комітетом в м. Харкові 23 серпня 1922 року та 

введений в дію з 15 вересня 1922 року. 

В цьому кодексі (ст.57), як і в двох наступних, було введено поняття 

«контрреволюційного злочину»: «будь-які дії, спрямовані на повалення 

завойованої пролетарською революцією влади робітничо-селянських рад та 

існуючого на підставі Конституції У.С.Р.Р. робітничо-селянського уряду, а 

також дії, спрямовані на поміч тій частині міжнародної буржуазії, яка не визнає 

рівноправ’я комуністичної системи власності, що йде на зміну капіталізму, 

прагне до її повалення шляхом інтервенції або блокади, шпіонажу, 

фінансування преси і т.п. засобами ». [163, c. 20-21]. Таким чином, ідеї класової 

боротьби ставали нормами кримінального права. Відомо, що в подальшому 

широке тлумачення контрреволюційного злочину в умовах дії (до кінця 50-х 
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років минулого сторіччя) правового інституту аналогії, створило підґрунтя для 

масових репресій. 

В главі 1 «Державні злочини» відсутня норма про відповідальність за 

державну зраду. Разом з цим, в цій главі розділ І «Про контрреволюційні 

злочини» містив ст. 59, яка встановлювала кримінальну караність  «зносин з 

іноземними державами або їх окремими представниками з метою схилення їх до 

збройного втручання в справи Республіки, оголошенню їй війни або організації 

військової експедиції, так само як сприяння іноземним державам вже після 

оголошення їм війни або посилки експедиції, в чому б це сприяння не 

виявилося». [163, c. 21]. За вказані дії встановлювалась вища міра покарання 

(«заходу соціальної оборони») – розстріл з конфіскацією всього майна, або, за 

пом’якшуючих обставин,  передбачалось зниження покарання до позбавлення 

волі на строк не нижче п’яти років з суворою ізоляцією і конфіскацією всього 

майна.  

Крім того, в ст. 60 за участь в організації, яка діє з метою вчинення 

злочинів, означених в ст.58-59 Кримінального Кодексу, були встановлені  

покарання, передбачені 1 и 2 ч.ч. 58 статті. (ч. 1 – аналогічна ст. 59, ч.2 –  «при 

встановленні судом непоінформованості учасника в кінцевих цілях визначеного 

в цій статті злочину, участь в ньому карається – позбавленням волі на термін не 

нижче трьох років» [163, c.22]).  

В лютому 1927 року центральний виконавчий комітет СРСР затвердив 

«для включення до кримінальних кодексів союзних республік» «Положення про 

злочини державні (контрреволюційні та особливо для Союзу РСР небезпечні 

злочини проти порядку управління)».  

На виконання «вказівки Центру» в червні 1927 року центральний 

виконавчий комітет УРСР затвердив новий кримінальний кодекс, в якому, 

зокрема, глава І Особливої частини була скопійована з кримінального кодексу 

РСФСР, з різницею лише в нумерації статей.  

Статті 59 КК УРСР 1922 року відповідали ст. 54-3 и ст. 54-4 Нового 

кримінального Кодексу. Вони передбачали караність як зносин з 
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контрреволюційною метою з іноземними державами та їх представниками, так 

і сприяння та допомоги державі, яка знаходиться в стані війни  СРСР або 

міжнародній буржуазії, а також групам і організаціям, нею організованим для 

боротьби з СССР. Частково були виключені, частково замінені статтями 54-11 и 

54-4 нового УК старі статті 61, 62 і 68, які встановлювали караність участі в 

різного роду організаціях контрреволюційного характеру. [113, c. 37]. 

Стосовно винних у вчиненні діянь, зазначених у цих статтях, 

застосовувались такі засоби соціальної оборони: вища міра – «розстріл або 

оголошення ворогом трудящих, с конфіскацією та позбавленням громадянства 

союзної республіки і тим самим громадянства Союзу РСР та вигнанням за межі 

Союзу РСР назавжди, з допущенням при пом’якшувальних обставинах 

пониження до позбавлення волі з суворою ізоляцією на термін не нижче 3 років, 

з конфіскацією всього або частини майна». [164, с. 64]. 

 Стабілізація комуністичного режиму, досягнута, зокрема, через 

упокорення українського народу шляхом геноциду 1932-1933 років, створила 

умови для нового наступу на «контрреволюцію», а фактично – на тих хто міг, 

навіть потенційно, виявити спротив тоталітарному державному ладу [140, 

c.176]. 

Так, на виконання Постанови ЦВК СРСР від 8.06.1934 «Про доповнення 

положення про злочини державні ... статтями про зраду Батьківщини», 

20.07.1934 року Постановою ЦВК РНК УСРР в КК УСРР були введені статті 

541а (зрада батьківщини, тобто дії, вчинені громадянами СРСР на шкоду 

військовій моці СРСР, його державній незалежності або недоторканності його 

території, як-то: шпигунство, видача військової або державної таємниці, перехід 

на бік ворога, втеча або переліт за кордон); 541б (ті ж злочини, вчинені 

військовослужбовцями); 541в (про відповідальність членів родин «зрадників», 

які навіть не знали про зраду, що сталася або мала статися); 541г (про 

відповідальність за недонесення про зраду, що готується або сталася). За 

першими двома статтями (1а і 1б) передбачався «вищий захід соціальної 

оборони» – розстріл з конфіскацією майна, заміна якого на 10 років позбавлення 
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волі була можлива лише за ст.1а і лише за наявності пом’якшуючих обставин 

[91, с.19]. 

Статтею 5411 передбачалось, що за всяку організаційну діяльність, 

скеровану на підготування або вчинення діянь, передбачених в розділі І 

Особливої частини «Контрреволюційні злочини», а також за участь в 

організації, утвореній для підготування або вчинення одного з злочинів 

передбачених у цьому розділі, застосовуються заходи соціальної оборони, 

зазначені у відповідних статтях цього розділу [91, c.22]. 

Під час ІІ Світової війни у «зраді» в масовому порядку звинувачували 

військовослужбовців, які потрапили в полон, і цивільне населення, вивезене за 

кордон. Як «зрада» кваліфікувалася участь у національному опорі радянському 

режимові, незалежно від наявності зв’язків із зарубіжними країнами. Так, «7 

серпня 1944 р. постановою Верховного Суду СРСР «Про кваліфікацію злочинів 

членів антирадянської організації “ОУН”» учасників самостійницького руху 

зарахували до «зрадників Батьківщини» і приписали карати за ст.541а або 541б і 

5411 КК УРСР. Спеціальним розпорядженням №16770-рс від 16 серпня 1944 р. 

цю постанову схвалила РНК СРСР. Кваліфікуючи дії таким чином, у черговий 

раз застосовувалися принцип аналогії та розширювальне тлумачення закону» 

[41, с.120].   

В 1953-1955 роках внаслідок лібералізації політичного режиму змінилась 

практика застосування норми про кримінальну відповідальність за зраду 

батьківщини – кількість засуджених різко зменшилась. У 1955 році була 

проведена масова амністія для засуджених за «пособництво окупантам», а в 

1956 році ст. 541 була скасована.  

У грудні 1958 року Верховна Рада СРСР прийняла «Основи 

кримінального законодавства Союзу PCP і союзних республік», а також закон 

СРСР «Про кримінальну відповідальність за державні злочини». За радянською 

традицією, зазначені Основи і закон стали базою для розвитку кримінального 

законодавства Української PCP: 28 грудня 1960 р. Верховна Ради Української 
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PCP прийняла новий Кримінальний кодекс УРСР, який вступив в дію 1 квітня 

1961 р.  

Кримінальна відповідальність за державну зраду встановлювалась в ст. 

56: «Зрада батьківщини, тобто діяння, умисно вчинене громадянином СРСР на 

шкоду державній незалежності, територіальній недоторканості або воєнній 

могутності СРСР: перехід на бік ворога, шпигунство, видача державної або 

військової таємниці іноземній державі, втеча за кордон або відмова повернутися 

з-за кордону в СРСР, подання іноземній державі допомоги в проведенні ворожої 

діяльності проти СРСР, а так само змова з метою захоплення влади, -  

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з 

конфіскацією майна і з засланням на строк до п’яти років чи без такого або 

смертною карою з конфіскацією майна. 

Не підлягає кримінальній відповідальності громадянин СРСР, 

завербований іноземною розвідкою для проведення ворожої діяльності проти 

СРСР, якщо він на виконання одержаного злочинного завдання ніяких дій не 

вчинив і добровільно заявив органам влади про свій зв’язок з іноземною 

розвідкою». 

Новелою стало включення в текст вказівки на навмисність цього діяння. 

Крім того, перелік суспільно небезпечних діянь у диспозиції цієї статті було 

розширено, встановлена також відповідальність за «надання іноземній державі 

допомоги в проведенні ворожої діяльності проти СРСР, а так само змова з метою 

захоплення влади», що раніше каралося за різними пунктами ст. 541. Також 

вперше в радянській історії з’явилась норма про звільнення від кримінальної 

відповідальності за державну зраду. 

В 1992 році, в період розпаду СРСР та встановлення незалежності 

України, ст. 56 зазнала трансформацій. Зокрема, з умов звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду зникла згадка про іноземну 

розвідку (нове формулювання, майже ідентичне ст. 111 чинного КК України, 

встановлювало такою умовою невчинення ніяких дій на виконання злочинного 

завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників та 
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добровільну заяву органам влади України про свій зв’язок з ними). Також, з 

диспозиції було виключено змову з метою захоплення державної влади. За це 

діяння відповідальність встановлювалась ст. 561. Покарання у вигляді смертної 

кари також було скасовано. 

 

1.2 Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за 

державну зраду в законодавстві України та зарубіжних держав 

Захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості є 

необхідним для кожної держави. Особливої актуальності вказана проблематика 

набула на пострадянському просторі, де агресивні дії РФ проти Молдови, Грузії 

та України вже призвели до втрати контролю цих держав над частиною 

території своїх країн. Серед чинників, що негативно вплинули на стан 

захищеності державної безпеки України виявились і злочинні посягання у формі 

державної зради. В зв’язку з цим, плідним має бути застосування 

компаративістського методу дослідження проблем кримінально-правового 

захисту безпеки держави в аспекті встановлення та застосування кримінальної 

відповідальності за державну зраду. 

Як зазначав Рене Давид, «порівняльне право дає можливість краще 

пізнати національне право та удосконалювати його. Звернення законодавця до 

порівняльного права може розширюватися в наш час, коли від права не лише 

чекають забезпечення стабільності правопорядку, а бажають новими законами 

радикально трансформувати суспільство» [53, с.11].  

Доцільним та корисним буде дослідити особливості формування норм про 

відповідальність за державну зраду законодавцями в європейських країнах, в 

колишніх республіках СРСР, а також в державах, які стикаються з внутрішніми 

та геополітичними викликами, подібними до тих, які постали на сучасному 

історичному етапі перед Україною. Таке порівняльно-правове дослідження 

кримінальної відповідальності за державну зраду (в різноманітних її проявах 

дозволить виявити переваги та недоліки правового регулювання цих відносин в 
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тих чи інших країнах та запропонувати шляхи вдосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування в Україні. 

Як зазначалось в підрозділі 1.1 цієї роботи, Кримінальний кодекс України 

успадкував формулювання правової норми про відповідальність за державну 

зраду з Кримінального кодексу Української радянської соціалістичної 

республіки. Зокрема, в диспозиції статті 111 КК України «Державна зрада» в 

єдиному переліку визначені три форми об’єктивної сторони злочину: перехід на 

бік ворога, шпигунство та надання іноземній державі, іноземній організації або 

їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. 

Очевидно, «законодавець вказує на однакову суспільну небезпеку цих трьох 

форм, передбачаючи єдине покарання – позбавлення волі на строк від 

дванадцяти до п‘ятнадцяти років з конфіскацією майна або без неї» [16, с. 117]. 

Практично ідентичні формулювання норми про кримінальну 

відповідальність за державну зраду перейшли в спадщину від радянської доби в 

кримінальні кодекси Азербайджану, Білорусі, Естонії, Казахстану, Молдови, 

РФ. У всіх цих країнах державна зрада віднесена до особливо тяжких злочинів, 

вчинення якого карається максимально суворо. Так, в Білорусі, якщо вчинення 

державної зради поєднане з умисним вбивством, винний може бути засуджений 

до смертної кари (ст. 356 КК Республіки Білорусь) [159]. Стаття 165 

Кримінального кодексу Казахстану також містить санкцію «смертна кара», яка 

передбачена за вчинення державної зради у воєнний час [7]. В Азербайджані 

максимальним покаранням за державну зраду (ст. 274 КК Азербайджанської 

республіки) є довічне позбавлення волі з конфіскацією майна [160], в Молдові 

(ст. 337 КК РМ «зрада Вітчизни») [161] та в РФ (ст. 275 КК РФ) [162] – 

позбавлення волі до 20 років.  

Принагідно відзначимо, що в країнах західної Європи кримінальний закон 

також передбачає суворе покарання за державну зраду. У Федеративній 

республіці Німеччина, Швейцарській Конфедерації, Королівстві Швеція, 

Королівстві Нідерландів покаранням за цей злочин може бути довічне 

позбавлення волі. Разом з тим, в кримінальному праві цих країн існує велика 
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варіативність покарання за державну зраду відповідно до обставин її вчинення, 

зокрема – форми об’єктивної сторони складу злочину. При цьому, в багатьох 

випадках законодавець не застосовує термін «державна зрада», але описує склад 

протиправного діяння, яке в нашому розумінні є однією з форм державної зради.  

В період відродження національної державності Україна визначила 

пріоритетність європейського напрямку свого розвитку. В 1998 році в Стратегії 

інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента 

України № 615/98 від 11.06.1998, визначено основні напрями співробітництва 

України з Європейським Союзом, зокрема, – «адаптація законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу, яка полягає у зближенні із сучасною 

європейською системою права» (підрозділ 1 розділу І). 

В 2014 році Україна, в умовах необхідності збройного захисту 

суверенітету та територіальної цілісності від російської агресії, зробила рішучі 

крок на шляху євроатлантичної інтеграції: 13 березня Верховною Радою 

прийнято Постанову «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до 

Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі», а вже 21 

березня підписано політичну частину Угоди про  асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яку у вересні було 

ратифіковано Законом № 1678-VII від 16.09.2014. Визнаючи в Преамбулі, «що 

політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським Союзом 

залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а також від досягнень 

України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу в наближенні з 

ЄС у політичній, економічній та правовій сферах», сторони однією з цілей 

Асоціації в статті 1 визначили необхідність «посилювати співробітництво у 

сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та 

поваги до прав людини і основоположних свобод».  

В 2019 році в Конституції України закріплений курс на ЄС і НАТО: абзац 

п’ятий преамбули доповнено словами про «європейську ідентичність 
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Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу 

України». 

Таким чином, розвиток України в сучасних умовах безальтернативно 

спрямований на інтеграцію з Європейським Союзом та НАТО. На сьогодні цей 

процес супроводжується, зокрема, реформуванням національного сектору 

безпеки та оборони. В зв’язку з цим, актуальним постає питання ревізії та, за 

потреби, реформування нормативної бази, яка регулює вказану сферу. 

Очевидно, це стосується й кримінального права. За твердженням М.І. 

Хавронюка, «Україна завжди, ще з часів її існування у форматі Київської Русі, 

як першої Української держави, була європейською державою. А тому тенденції 

розвитку українського права, у т.ч. кримінального, збігаються з тенденціями 

розвитку права континентальної Європи» [168, с. 177]. Тому необхідно 

визначити, які тенденції на сьогодні існують в європейському праві щодо 

кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Н.С.  Кончук, відзначає, що «відмінність кримінальної відповідальності за 

державну зраду у державах, які є членами Європейського Союзу, 

обумовлюється насамперед історичною й національною специфікою 

законодавчої мови та техніки, а також особливостями державного і політичного 

устрою». [83, с. 43]. Найближчими за вказаними критеріями державами ЄС для 

України є країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва. Тому доцільно розглянути, 

які підходи використовуються в зазначених державах щодо кримінальної 

відповідальності за державну зраду. 

В Пенітенціарному кодексі Естонської Республіки [15] норма, 

успадкована з радянського минулого, трансформувалась в дві окремих статті. 

Так, в § 232 «Зрада» встановлюється кримінальна відповідальність за сприяння 

іноземній державі, організації іноземної держави, іноземцю чи особі, яка діє на 

прохання іноземної держави, у ненасильницькій діяльності, спрямованій проти 

незалежності та суверенітету чи територіальної цілісності Естонської 

Республіки, або збір та передача державної таємниці або секретної інформації 

іноземній стороні. За вчинення цього злочину для громадян Естонії встановлено 
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покарання позбавленням волі на строк від шести до двадцяти років або довічним 

ув’язненням. При цьому, законодавець конструює також можливість вчинення 

такого діяння юридичною особою, для якої передбачає грошове покарання. Крім 

того, в § 2341 встановлено кримінальну відповідальність за підтримку війни 

проти Естонської Республіки чи окупації. За приєднання до збройних сил 

противника під час війни проти Естонської Республіки або окупації Естонії, 

участь у військових діях проти Естонської Республіки або виконання таких 

військових чи керівних цивільних функцій, які підтримують військові дії проти 

Республіки Естонії або окупацію Естонської Республіки для громадян Естонії 

встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 

двадцяти років або довічного ув’язнення, а для юридичних осіб – грошове 

покарання. 

В  Кримінальному кодексі Литовської Республіки [8] міститься 4 норми, 

які встановлюють кримінальну відповідальність за різні форми вчинення 

державної зради, як її розуміють в теорії українського кримінального права. Так, 

в статті 117 «Зрада» встановлено, що громадянин Литовської Республіки, який 

під час війни або після оголошення воєнного стану перейшов на бік ворога або 

допомагав йому діяти проти держави Литва, карається позбавленням волі на 

строк від п’яти до п’ятнадцяти років. Стаття 118 встановлює кримінальну 

відповідальність за допомогу іншій державі проти конституційного порядку, 

суверенітету, територіальної цілісності, оборони чи економічної спроможності 

Литовської Республіки в мирний час. Стаття 119 «Шпигунство» передбачає 

покарання для особи, яка з метою передачі іноземній державі викрала, придбала 

або зібрала іншим чином інформацію, що є державною таємницею Литовської 

Республіки, або передала цю інформацію іноземній державі, її організації або їх 

представнику. При цьому, законодавець не вказує, що суб’єктом протиправних 

дій, визначених двома вищезазначеними статтями, може бути лише громадянин 

Литви.  

Стаття 120 «Колабораціонізм» встановлює кримінальну відповідальність 

для громадян Литовської Республіки, які в умовах окупації чи анексії 
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допомагатимуть структурам незаконного уряду встановити окупацію чи 

анексію, придушити опір литовського населення або іншим чином 

допомагатимуть незаконному уряду діяти проти Литовської Республіки. Така 

діяльність карається позбавленням волі до п’яти років. Слід зазначити, що 

«проблема колабораціонізму та пошук способів її найбільш удалого вирішення 

перебувають у фокусі уваги представників української влади (як виконавчої, так 

і законодавчої) із початку тимчасової окупації України. Водночас у процесі 

формування державної політики дотепер не вдається віднайти оптимальну 

модель правового реагування на осіб, які співпрацюють з окупантом» [121, 

с.52]. 

На відміну від двох розглянутих вище кримінальних кодексів країн Балтії, 

термін «державна зрада» відсутній у Кримінальному кодексі Латвійської 

Республіки [12]. Водночас, глава X «Злочини проти держави» містить статтю 

811 «Допомога в іноземній діяльності проти Латвійської Республіки». Особа, 

діяльність якої спрямована на допомогу іноземній державі чи іноземній 

організації протистояти державній незалежності, суверенітету, територіальній 

єдності, державній владі, державному устрою чи державній безпеці Латвійської 

Республіки, може бути засуджена до позбавлення волі на строк до п’яти років. 

Більш жорсткі санкції передбачені статтею 85, яка встановлює кримінальну 

відповідальність за шпигунство. Максимальне покарання для особи, яка 

вчинила незаконне збирання службової таємниці або передала її іноземній 

державі чи іноземній організації, безпосередньо або через іншу особу – 

позбавлення волі на строк до двадцяти років. 

Як і в Латвії, у Кримінальному кодексі Польщі [10] законодавець не 

вживає терміну «державна зрада». Стаття 129 (Розділ XVII «Злочини проти 

Польщі») передбачає кримінальну відповідальність за відносини з урядом 

іноземної держави або іноземною організацією на шкоду Республіці Польща. 

При цьому, суб’єктом злочину може бути лише особа, уповноважена діяти від 

імені Республіки Польща. Покарання – позбавлення волі від одного до десяти 

років. Також, не вживаючи терміну «шпигунство», польський законодавець у 
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статті 130 встановлює кримінальну відповідальність та покарання у вигляді 

позбавлення волі на строк від одного до десяти років за участь у діяльності 

іноземної розвідки, зокрема, за забезпечення розвідки іноземної держави 

інформацією, поширення якої може завдати шкоди Республіці Польща. Збір, 

зберігання зазначеної інформації, вхід в інформаційну систему для її отримання 

для надання іноземній розвідці або декларація про готовність діяти на користь 

іноземної розвідки також є караними діями. Покарання – позбавлення волі від 6 

місяців до 8 років. Кожен, хто організовує чи керує діяльністю іноземної 

розвідки, карається позбавленням волі на строк не менше 5 років або 

ув’язненням на 25 років. Два вищенаведених склади злочинів зі сприяння 

іноземній розвідці також сформульовані в статті 130 КК Польщі.  

Значний внесок в створення та розбудову Європейського Союзу, – 

організації, яка в процесі свого розвитку досягла високого рівня політичної 

інтеграції та, зокрема, уніфікації права, внесли країни так званої «старої» 

Європи: Голландія, Іспанія, Німеччина, Франція, Швеція. Видається, що саме 

про їх місце та роль в розвитку права зазначив М.І. Хавронюк: «кримінальне 

законодавство кількох європейських держав, які на певних історичних відрізках 

були передовими, суттєво вплинуло на кримінальне законодавство одна одної, 

а також на кримінальне законодавство усіх інших європейських держав» [168, 

с. 178]. Тому необхідним є ретельне вивчення досвіду законодавчого 

регулювання кримінальної відповідальності за державну зраду в зазначених 

європейських країнах.  

В Кримінальному кодексі Нідерландів [6] не використовується термін 

«державна зрада». Водночас, кодекс містить ряд норм, диспозиція яких описує 

склади злочину, в значній мірі подібні різним формам державної зради, 

визначеним ст. 111 КК. Так, встановлено кримінальну відповідальність за 

посягання з метою передати Королівство або його частину іноземній державі 

(стаття 93), що максимально карається довічним тюремним ув’язненням. 

Аналогічне покарання передбачено за зв’язок з іноземною державою з метою 

спонукати її вести війну проти Нідерландів, підтримати її наміри зробити це, 



 40 

сприяти цій меті або допомогти в підготовці цього (cтаття 97). Також, 

передбачено кримінальну відповідальність за ведення переговорів з іноземною 

державою з умисною шкодою Нідерландам (стаття 99), вступ громадянина 

Нідерландів до збройних сил іноземної держави напередодні війни з нею (стаття 

101), умисну допомогу ворогу чи нанесення шкоди Нідерландам на користь 

ворога у воєнний час (стаття 102). Важливо, в контексті дискусії про 

«неоголошену» війну в Україні, що статті 101 та 102 застосовуються й у випадку 

збройного конфлікту, який не може означати війну і в який держава 

(Нідерланди) залучена для індивідуального самозахисту або для встановлення 

міжнародного миру та безпеки (стаття 107а).  

Глава І «Про зраду» Розділу ХХІІІ Кримінального кодексу Королівства 

Іспанія [14] містить ряд норм, де сформульовано підстави кримінальної 

відповідальності громадян Іспанії за цей злочин. Стаття 581 передбачає 

покарання у вигляді позбавлення волі від 15 до 20 років за спонукання іноземної 

держави до війни з Іспанією або змову з іноземною державою з тією ж метою. 

Статті 582 та 583 встановлюють кримінальну відповідальність за різні форми 

сприяння ворогу у війні з Іспанією або перехід на сторону ворога. Ці дії 

караються позбавленням волі від дванадцяти до двадцяти років. Стаття 584 

визначає кримінальну відповідальність за підробку, псування або розкриття 

закритої або таємної інформації з метою надати послугу іноземній державі, 

міжнародній асоціації чи організації, якщо це може завдати шкоди національній 

безпеці. За це передбачено позбавлення волі від шести до дванадцяти років. 

В Кримінальному кодексі Федеративної республіки Німеччини [13] також 

міститься декілька правових норм, які встановлюють кримінальну 

відповідальність за державну зраду. При цьому, німецьким законодавцем 

використовуються два терміни для номінації таких протиправних дій – «der 

Hochverrat» та «der Landesverrat». Зазначимо, що В. Рябчук термін «der 

Hochverrat» пропонує перекладати як «верховна зрада» або «особливо важлива 

зрада», зазначаючи що «верховна зрада», це «посягання на публічну владу, 

вчинене з політичних мотивів». Щодо визначення «der Landesverrat», дослідник 
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вважає, що його «слід було б перевести або буквально «зрада країні» або, згідно 

змісту, який вкладає в нього германський законодавець, як «зрада державі» [139, 

с. 153].  

Глава друга першого розділу особливої частини Кримінального кодексу 

Німеччини «Верховна зрада» встановлює караність за особливо важливу зраду 

Федерації (§81), особливо важливу зраду федеральній землі (§82), приготування 

до особливо важливої зради (§83). Склад вказаних протиправних дій полягає в 

спробах із застосуванням сили або з загрозою її застосування зашкодити 

існуванню ФРН, або змінити її конституційний порядок, чи порушити 

територіальну цілісність ФРН або її земель. Ближче до прийнятого в Україні 

розуміння державної зради є диспозиція §87, яким передбачено кримінальну 

відповідальність за агентурну діяльність з метою диверсії (інший варіант 

перекладу – саботажу) за дорученням іноземного уряду, організації чи установи.  

Також, в більшій відповідності до формулювання складу злочину 

«державна зрада», прийнятого у вітчизняній теорії кримінального права, 

німецький законодавець визначає протиправні діяння в розділі другому 

особливої частини «Зрада країні та загроза зовнішній безпеці». Так, в §94 

«Державна зрада» встановлено караність за повідомлення іноземній державі або 

розголошення державної таємниці з метою зашкодити Федеративній республіці 

або надати допомогу іноземній державі. В даному розділі також містяться 

норми, які встановлюють кримінальну відповідальність за зрадницьке або інше 

вивідування державної таємниці (§96), шпіонську агентурну діяльність (§98), 

агентурну діяльність за завданням таємних іноземних служб (§99), зносини, що 

створюють загрозу мирному існуванню ФРГ (§100), зрадницьке підроблення 

(§100а). Також, кримінальна відповідальність передбачена за розвідувальну 

діяльність, яка загрожує безпеці країни (§109f) та вербовку для іноземної 

військової служби (§ 109h). Хоча два останні параграфи розміщені німецькими 

законодавцями в п’ятому розділ кодексу «Карані дії, направлені проти оборони 

країни», з позиції українського кримінального права вони, з певними 

застереженнями, мають спільний об’єкт посягання зі «зрадницькими» 
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правопорушеннями – державну безпеку та вчиняються в інтересах іноземної 

сторони. 

Високий рівень диференціації форм вчинення державної зради, як і в 

Німеччині, пропонує законодавець Французької Республіки. Так, в 

Кримінальному кодексі Франції [5] в Книзі IV Титул І розміщено Главу I «Зрада 

та шпигунство», розділену на шість розділів: розділ I «Здача всієї або частини 

національної території, збройних сил або військової техніки іноземній державі» 

(включає статті 411-2 і 411-3); розділ II «Зв’язки з іноземною державою» – статті 

411-4 і 411-5; розділ III «Передача інформації іноземній державі» – статті 411-6, 

411-7 і 411-8; розділ IV «Саботаж» – стаття 411-9; розділ V «Про надання 

неправдивих відомостей» – стаття 411-10; розділ VI «Провокації вчинення 

злочинів, передбачених у цій главі» – стаття 411-11. 

Варто зазначити, що згідно диспозиції статей, які входять до розділів ІІ та 

ІV, більш точним перекладом назв цих розділів має бути відповідно 

«розвідувальні зв’язки» та «диверсія».  

Слід також звернути увагу: в ст. 411-1, якою розпочинається Глава «Зрада 

та шпигунство», законодавець встановлює, що зрада та шпигунство 

розрізняються лише за суб’єктом: «факти, визначені статтями 411-2 – 411-11, 

становлять зраду, коли вони вчинені французом чи військовослужбовцем на 

службі у Франції, і шпигунство, коли вони вчинені будь-якою іншою особою». 

Найбільш суворе покарання встановлюється за вчинення протиправних 

дій, передбачених ст. 411-2: «передача іноземній державі, іноземній організації 

чи організації під іноземним контролем або їх агентам військових частин, що 

належать до збройних сил Франції, або всієї або частині національної території, 

карається довічним ув’язненням та штрафом в 750 000 євро». 

Санкції інших статей теж суворі: 20, 15, 10 років позбавлення волі, 

штрафи в 450, 300, 150 тисяч євро. Найменші покарання (7 років позбавлення 

волі та штраф у розмірі 100 000 євро) встановлені в статтях 411-10 та 411-11. 

При цьому, в останній встановлюється кримінальна відповідальність особи, яка 

«обіцянками, пропозиціями, тиском, погрозами або силою безпосередньо 



 43 

спровокувала вчинення одного із злочинів, передбачених у цій главі, коли 

провокація не супроводжується наслідком через обставини, не залежні від її 

автора».  

Унікальним засобом юридичної техніки є формулювання французьким 

законодавцем в ст. 410-1 об’єкта посягання при вчиненні злочинів, 

передбаченого Титулом І Книги ІV: «під основними інтересами нації 

розуміються, за змістом цього титулу, її незалежність, недоторканність її 

території, її безпеку, республіканська форма організації її інститутів, засоби її 

оборони і дипломатії, захист її населення у Франції і за кордоном, збереження її 

природного і навколишнього середовища, основні елементи її наукового і 

економічного потенціалу, а також її культурне надбання». Тобто, протиправні 

дії, визначені Главою І «Про зраду і шпигунство», яка входить до Титулу І Книги 

ІV, також мають своїм об’єктом перелічені елементи основних інтересів нації. 

У главі IV «Особливі положення» статті 414-2 і 414-4 містять 

заохочувальні норми, пов’язані з дійовим каяттям винного у зраді: перша – про 

звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила замах на зраду 

або шпигунство, друга – про зниження покарання за закінчений злочин. В ст. 

414-5 визначено додаткові санкції щодо фізичних осіб, винних у злочинах та 

проступках, передбачених Титулом І Книги ІV. Це, зокрема, позбавлення 

громадянських, цивільних та сімейних прав. 

Велику кількість форм вчинення державної зради (як вона розуміється в 

українському кримінальному праві) виділено в окремі норми кримінального 

законодавства Королівства Швеція. Так, в главі 19 Кримінального кодексу 

Швеції «Про злочини проти безпеки Королівства» [17] встановлюється 

кримінальна відповідальність за державну зраду, яка полягає в сприянні 

встановленню іноземного панування над Королівством чи його частиною 

(стаття 1). Стаття 3 глави 19 передбачає кримінальну відповідальність за зраду 

в перемовах з іноземною державою, що завдає значної шкоди Королівству. В 

статті 5 встановлюється відповідальність за шпигунство – допомогу іноземній 

державі шляхом надання інформації, розкриття якої може зашкодити обороні 
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Королівства. Покарання за цей злочин – до 6 років тюремного ув’язнення. При 

цьому, стаття 6 передбачає, що вчинення злочину, описаного в статті 5, під час 

війни, або особою, яка володіла визначеною інформацією згідно свого 

положення в державній чи приватній службі, карається від чотирьохрічного до 

довічного ув’язнення. Крім того, встановлюється кримінальна відповідальність 

за допомогу іноземній державі у формі незаконної розвідувальної діяльності 

(стаття 10) та отримання іноземного сприяння в діяльності, спрямованій на 

формування громадської думки таким чином, щоб порушити будь-яку з основ 

державного правління Королівства або інше важливе питання безпеки 

Королівства. 

Слід зазначити, що стаття 15 встановлює кримінальну відповідальність 

для особи, яка не повідомляє про злочини, передбачені статтями 1,3,5 та 6 глави 

19.  

Таким чином, КК Швеції, яка належить до скандинавської правової сім’ї, 

в питаннях кримінальної відповідальності за державну зраду не пропонує 

унікальних підходів, які б помітно відрізнялись від підходів в розглянутих вище 

кримінальних кодексах країн романо-германської правової сім’ї. 

В Швейцарії, яка не є членом Євросоюзу, підходи до встановлення 

кримінальної відповідальності за державну зраду вельми подібні до підходів в 

сусідніх державах, зокрема, в ФРН. Законодавець Швейцарської Конфедерації в 

ХІІІ розділі «Злочини проти держави та національної безпеки» ІІ книги 

Кримінального кодексу [18] встановлює відповідальність за державну зраду за 

дії з застосуванням сили, спрямовані на зміну конституції, усунення з посади 

конституційних державних органів, відділення території від Конфедерації чи 

кантону (стаття 265) Вказана диспозиція державної зради подібна до визначення 

«верховна зрада» в КК ФРН та не співпадає з визначенням складу злочину 

«державна зрада», закріпленим в українському кримінальному праві та 

досліджених нами законах про кримінальну відповідальність інших країн. Але 

вже в частині 2 статті 266 «посягання на незалежність Конфедерації» 

передбачено покарання за вступ в зв’язок з урядом іноземної держави або його 
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агентурою для розв’язування війни проти Конфедерації. В «особливо важких 

випадках» винну особу може бути засуджено до довічного ув’язнення (в інших 

випадках – позбавлення волі на строк не менше трьох років). Стаття 266bis 

встановлює кримінальну відповідальність за підтримку дій та спрямувань 

іноземних держав проти безпеки Швейцарії (покарання – позбавлення волі на 

строк до п’яти років або грошового штрафу; у серйозних випадках – 

позбавлення волі на строк не менше одного року). В статті 267 «дипломатичний 

шпіонаж» встановлюється караність розголошення іноземній державі 

охоронюваної таємниці Конфедерації; фальсифікацію, знищення, усунення або 

викрадення документів про правовідносини між Конфедерацією або кантоном 

та іноземною державою, що шкодить інтересам Конфедерації або кантону; 

умисне проведення зносин з іноземною державою на шкоду Конфедерації. 

Стаття 271 визначає відповідальність за заборонені дії на користь іноземної 

держави. Окрема група злочинів, об’єктивна сторона яких полягає в наданні 

допомоги іноземній державі на шкоду Швейцарії, – заборонена розвідувальна 

діяльність: політична розвідувальна діяльність (стаття 272), економічна 

розвідувальна діяльність (стаття 273), військова розвідувальна діяльність 

(стаття 274). За вчинення всіх цих злочинів передбачено покарання 

позбавленням волі на строк до трьох років, у серйозних випадках – позбавлення 

волі на строк не менше одного року. В обох випадках покарання може 

комбінуватись зі штрафом. Також, підлягає кримінальному покаранню особа, 

яка проводить пропаганду іноземної держави, спрямовану на насильницьке 

повалення конституційного порядку Конфедерації або кантону (стаття 275bis). 

Покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років або грошовий штраф. Таке 

ж покарання передбачено в статті 275ter для особи: яка засновує асоціацію, мета 

якої чи діяльність якої передбачає вчинення протиправних діянь, передбачених 

Статтями 265, 266, 266bis, 271–274, 275 та 275bis; яка вступає до такого 

об’єднання або бере участь у його діяльності; яка закликає до створення такої 

асоціації або виконує її вказівки. 
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Підхід до встановлення кримінальної відповідальності за державну зраду 

в Кримінальному кодексі Грузії дозволяє припустити, що законодавці цієї 

країни найбільше наблизились до традицій та підходів, властивих романо-

германській правовій сім’ї. Так, як і в розглянутих вище кодексах країн 

Євросоюзу та Швейцарії, Кримінальний кодекс Грузії [158] диференціює значну 

кількість форм вчинення державної зради.  На момент прийняття КК Грузії в 

ньому містилась дефінітивна норма – ст. 307 «Зрада держави», в якій були 

перелічені всі форми вчинення цього злочину: «порушення територіальної 

цілісності Грузії (ст. 308), укладення неконституційної угоди або переговорів 

(ст. 309), порушення зовнішньої безпеки Грузії (ст. 310), вступ до служби 

іноземної розвідки (ст. 311) порушення обороноздатності Грузії (стаття 312), 

розголошення державної таємниці (стаття 313), шпигунство (стаття 314), змова 

чи заколот щодо зміни конституційного ладу Грузії силою (стаття 315), диверсія 

(стаття 318), допомога у ворожій діяльності іноземній державі, іноземній 

організації чи організації, що перебуває під іноземним контролем (стаття 319), 

якщо ця дія була вчинена громадянином Грузії або особою без громадянства, що 

постійно проживає в Грузії». В 2007 році вказана норма була виключена з КК 

Грузії, однак всі перелічені в ній норми залишаються чинними, входячи до 

розділу XXXVII «Злочини проти конституційного ладу та безпеки Грузії». 

Найбільш суворі покарання за державну зраду передбачено в ч.2 ст. 308 – 

«дії, які спричинили втрату всієї території або частини Грузії або інші тяжкі 

наслідки» та в ч.3. ст. 318 – диверсії «вчинені вибухом, підпалом чи іншими 

загальнонебезпечними засобами, а також вилученням ядерної енергії з-під 

контролю, поширенням епідемії чи епізоотії, масовим отруєнням чи іншою 

дією, яка призвела до загибелі людей або шкоди здоров’ю людини». В обох 

випадках встановлено покарання у вигляді позбавлення волі до 20 років або 

довічного ув’язнення. Разом з тим, встановлюючи покарання за ч.1. ст. 318 

«Диверсія» («перешкоджання нормальному функціонуванню державного чи 

іншого підприємства, установи, організації чи служби з метою послаблення 

Грузії»), у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, 
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грузинський законодавець визначив її як найменш суспільно небезпечну форму 

вчинення державної зради. 

 Стаття 322 КК Грузії «Ефективне покаяння у злочині проти держави» 

встановлює, що «особа, яка вчинила будь-яке із правопорушень, передбачених 

статтями 309 та 311 цього Кодексу, частинами першими статей 314 та 315 та 

статтею 319 цього Кодексу, звільняється від кримінальної відповідальності, 

якщо вона добровільно та своєчасно повідомила про це орган влади, і якщо 

очікуваної шкоди інтересам Грузії вдалося уникнути». 

Таким чином, у нормах, що встановлюють відповідальність за державну 

зраду в країнах романо-германської системи права, законодавець у більшості 

випадків виділяє різні форми об’єктивної сторони цього злочину та формулює 

на їх основі відповідні диспозиції правової норми. Критерієм визначення санкції 

за ту чи іншу форму вчинення державної зради є, очевидно, рівень їх небезпеки 

для охоронюваних суспільних відносин.  

Подібним чином сформульовано норми про відповідальність за злочини 

проти державної безпеки й в Особливій частині Кримінального кодексу 

Китайської Народної Республіки [11]. Так, виокремлено зраду шляхом переходу 

на сторону супротивника (стаття 108), шпіонаж – (стаття 110), передачу 

закордонним структурам або приватним особам державної таємниці чи 

конфіденційної інформації (стаття 111) та надання в період ведення військових 

дій допомоги ворогу шляхом передачі зброї, військової техніки й матеріальних 

цінностей (стаття 112). Для цих форм вчинення злочину законодавець 

передбачив різні покарання: від трирічного до безстрокового позбавлення волі. 

Застосовується також покарання у вигляді конфіскації майна, а за наявності 

певних кваліфікуючих ознак передбачено смертну кару. 

Кримінальний кодекс Туніської республіки, колишньої французької 

колонії, формально перейняв традиції правової системи метрополії. Так, в главі 

«Замахи проти зовнішньої безпеки держави» в статтях 60 та 60а визначено 8 

форм державної зради, переважно спрямованих на послаблення військової моці 

Тунісу [9]. Однак, законодавець Тунісу (як і України) не розрізняє ступінь 



 48 

суспільної небезпеки цих форм об’єктивної сторони складу злочину та 

передбачає за будь-яку з них єдине покарання – страту. 

З огляду на тривалий військово-політичний конфлікт на території 

України, заслуговує уваги досвід держави Ізраїль, в Кримінальному кодексі якої 

встановлено багато форм державної зради, пов’язаних з постійною загрозою 

безпеці та навіть самому існуванню країни. В Главі бет «Державна зрада» [101, 

85–87] Розділу зайн «Безпека держави, міжнародні відносини й офіційні 

таємниці» Частини бет «Злочини» законодавець визначив підстави 

кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Стаття 97 – нанесення шкоди суверенітету або цілісності держави, 

зокрема шляхом виведення території з під суверенітету держави або передачі її 

під суверенітет іноземної держави. Покарання – страта або довічне ув’язнення. 

Стаття 98 – розв’язування воєнних дій проти Ізраїлю. Покарання – страта, 

п’ятнадцятирічне або довічне ув’язнення. Стаття 99 – пособництво ворогу в 

війні проти Ізраїлю, включаючи  передачу відомостей з усвідомленням, що вони 

можуть дійти до ворога. Покарання – страта або довічне ув’язнення. Стаття 100 

– вияв рішення про зраду карається тюремним ув’язненням на 10 років. Стаття 

101 – служба у ворожих збройних силах карається тюремним ув’язненням на 15 

років. Стаття 102 – пособництво військовополоненому карається тюремним 

ув’язненням від 10 до 15 років. Стаття 103 – пораженська агітація з наміром 

спричинити паніку в суспільстві шляхом розповсюдження під час воєнних дій 

відомостей, які можуть підірвати моральний настрій військових та мешканців 

Ізраїлю в їх протистоянні ворогу, карається тюремним ув’язненням від 5 до10 

років.  

В умовах військово-політичного конфлікту, в якому перебуває Ізраїль 

понад 70 років, видається виправданим підхід законодавця до визначення 

підстав кримінальної відповідальності за державну зраду та покарання за 

злочин. Метою запровадження цих правових норм є захист безпеки держави, 

суверенітету, територіальної цілісності та обороноздатності Ізраїлю. 
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Хоча Україна належить до країн романо-германської правової сім’ї, не 

можна оминути увагою підходи до вирішення питання про кримінальну 

відповідальність за державну зраду в країнах англо-американської правової 

сім’ї. З ними Україну пов’язує співпраця по багатьох напрямках реформування 

країни, зокрема впровадження стандартів НАТО в оборонно-безпековому 

секторі, а також підвищення рівня доброчесності в державному управлінні, 

судочинстві та правоохоронній діяльності. Наявність цих партнерських 

стосунків потребує вивчення та можливого запозичення окремих елементів 

правового забезпечення охорони основ національної безпеки в таких країнах як 

Англія, Канада та США. 

В умовах некодифікованості кримінального законодавства, властивій 

системі загального права, в Англії чинним є Акт «Про зраду» 1351 року [20], де 

визначені форми об’єктивної сторони зради та покарання за її вчинення. Повна 

назва закону – «Декларація про злочини, що підлягають визнанню державною 

зрадою». Слід врахувати історичний контекст, з якого зрозуміло, що на момент 

прийняття Акту порушення вірності суверену, – англійському монарху, 

дорівнювало зраді державі, яку він, фактично, уособлював. Найбільш 

наближеною до сучасного розуміння державної зради є передбачена в Акті 

форма зради – прихильність до ворогів короля та надання їм допомоги як в 

самому королівстві, так і за його межами. Крім того, як зраду визначено війну 

проти короля; посягання на життя короля, його дружини та старшого сина 

спадкоємця; інтимний зв’язок з дружиною, донькою короля чи дружиною його 

старшого сина спадкоємця; підробка королівської печатки; 

фальшивомонетництво; вбивство визначених вищих посадовців уряду та суду 

королівства. Покарання за державну зраду встановлювалось максимально 

суворе – смертна кара (а вкрай жорстокий архаїчний спосіб її здійснення – 

послідовне повішення, випотрошення та четвертування винного зберігався до 

останньої третини ХІХ століття). І лише Законом про злочини та безладдя 1998 

року [3] у Великій Британії було остаточно скасовано смертну кару: 
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максимальним покаранням за державну зраду та за піратство було визначено 

довічне ув’язнення.  

Англійське право стало базою формування та розвитку кримінального 

права США. Разом з тим, відсутність феодального «бекграунду» створила умови 

для розвитку в Північній Америці нового типу суспільства та держави, що 

засвідчено, зокрема, в преамбулі основного закону країни: «Ми, народ 

Сполучених Штатів, щоб створити досконаліший союз, установити правосуддя, 

забезпечити внутрішній спокій, запровадити спільну оборону, сприяти 

загальному добробуту та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага 

свободи –  видаємо і встановлюємо цю Конституцію для Сполучених Штатів 

Америки». І саме в цій конституції засвідчується важливість для 

американського законодавця встановлення кримінальної відповідальності за 

державну зраду: в Розділі 3 Статті ІІІ Конституції США, прийнятої в 1787 р., 

визначається поняття «державна зрада»: ведення війни проти США чи 

приєднання до її ворогів та надання їм допомоги чи підтримки. Це єдиний склад 

злочину, сформульований в Конституції США. 

Слід враховувати, що «сучасна система права США є дворівневою та 

включає у себе федеральну ланку і локальні ланки на рівні штатів» [125, с. 106]. 

Дослідники вважають навіть, що «в США існує 51 правова система: одна 

федеральна і п’ятдесят у штатах» [28, с. 353]. Це обумовлює значні відмінності 

в криміналізації одних і тих же діянь на території різних штатів. Однак, щодо 

кримінальної відповідальності за державну зраду, на всій території США існує 

єдиний підхід. Так, зазначаючи, що «дія федерального кримінального 

законодавства є обмеженою», дослідник, водночас вказує на 

безальтернативність його застосування «у випадку вчинення злочинів з так 

званим «федеральним елементом», зокрема, за посягання проти федеральних 

закладів та служб (наприклад, пошти) або Сполучених Штатів в цілому (зрада, 

шпіонаж та інш.)». [148, с. 56] 

Тому у всіх штатах чинними та пріоритетними перед місцевими 

кримінальними законами є положення §2381 «Зрада» Титулу 18 Зводу Законів 
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США [19]. Цей параграф містить визначення державної зради, аналогічне 

конституційній нормі, та передбачає за вчинення державної зради покарання у 

вигляді смертної кари, або ув’язнення не менше ніж на п’ять років і штраф не 

менше 10 000 доларів США. Також винний не може займати буд-які посади в 

Сполучених Штатах. В §2382 встановлюється кримінальна відповідальність для 

особи, яка знаючи про вчинення державної зради, не повідомила про це 

визначеним посадовцям (Президенту США або федеральному судді, 

губернатору чи судді штату). Покаранням за це визначено штраф або ув’язнення 

не більше ніж на сім років. Можливе призначення обох покарань одночасно. 

Маючи спільні корені з кримінальним правом Англії та США, канадське 

кримінальне право відрізняється більшою впорядкованістю та кодифікованістю. 

В Кримінальному кодексі Канади [4] в частині ІІ «Злочини проти громадського 

порядку» в розділі «Зрада та інші злочини проти влади та особи Королеви» 

(статті 46-50) визначено умови кримінальної відповідальність за державну 

зраду. При цьому, канадський законодавець не лише виділяє значну кількість 

форм цього злочину, а ще й розрізняє «high treason» – «високу зраду» та 

«treason» – «зраду».  

«Високою зрадою» (п. 1 ст. 46) є: а) вбивство або замах на життя Королеви 

чи її ув’язнення; b) війна або підготовка до війни з Канадою; c) надання 

допомоги ворогу, що воює з Канадою, або будь-яким збройним силам, проти 

яких канадські сили ведуть бойові дії, незалежно від того, чи існує воєнний стан 

між Канадою та країною, чиїми силами вони є. Єдиним передбаченим за вказані 

протиправні дії покаранням є довічне ув’язнення. 

«Зрадою» (п. 2 ст. 46) є: а) застосування сили або насильства з метою 

повалення уряду Канади чи провінції; b) без законних повноважень 

повідомлення або надання агенту іншої держави, крім Канади, військової чи 

наукової інформації (або ескізу, плану, моделі, статті чи документу військового 

чи наукового характеру), які можуть бути використані цією державою з метою, 

що завдає шкоди безпеці чи обороні Канади; c) вступає в змову з будь-якою 

особою з метою вчинення державної зради або здійснення будь-яких дій, 
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зазначених у пункті (а); d) формує намір вчинити все, що є державною зрадою 

або згадується у пункті (а), і виявляє цей намір явним актом; e) вступає в змову 

з будь-якою особою, щоб зробити що-небудь, зазначене у пункті (b), або формує 

намір зробити що-небудь, зазначене у пункті (b), і виявляє цей намір відкритим 

вчинком. Покаранням за вчинення перелічених злочинів є довічне ув’язнення, 

за виключенням випадків, коли винна особа вчинила дії, передбачені в 

підпунктах (b) або (e), поки між Канадою та іншою країною не існує воєнного 

стану. За це передбачено покарання до позбавлення волі на строк не більше 

чотирнадцяти років. 

Слід відзначити, що суворість покарань за державну зраду в країнах 

англо-американської правової сім’ї поєднується з поміченою дослідниками 

особливістю: в «англосаксонській правовій системі норми про звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду не передбачено» [71, с. 77]. 

 

1.3 Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони 

державної зради  

Кримінально-правове регулювання в системі засобів правового впливу на 

суспільні відносини обіймає особливе становище, оскільки, за одного боку, 

передбачає найбільш суттєве втручання держави в життя людини шляхом 

обмеження прав і свобод останньої, з іншого – будучи реакцією держави на 

найбільш небезпечні для людини, суспільства і держави посягання, має, тим не 

менш, обмежені можливості позитивного впливу на життя людей. Тим не менш, 

жодна сучасна держава не може обійтись без кримінально-правового впливу на 

злочинність, але при цьому такий вплив в демократичному суспільстві має 

розглядатися як останній, крайній засіб, ultima ratio. 

З викладеного випливає, що дослідження проблем кримінальної 

відповідальності за діяння, передбачене певною кримінально-правовою 

нормою, має обов’язково включати аналіз соціальної обумовленості 

кримінально-правової заборони. Останній повинен охоплювати дослідження 

необхідності криміналізації певного суспільно небезпечного діяння як такого, 
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обґрунтованість способів, в який  така криміналізація здійснена, а в разі 

підтвердження необхідності криміналізація – ефективність і прийнятність 

кримінально-правових засобів, які передбачені до застосування за вчинення 

певного виду кримінального правопорушення.  

Кримінально-правова заборона певного діяння здійснюється шляхом 

встановлення права і обов’язку держави застосовувати обмеження в реалізації 

прав і свобод людини, які вчинила таке діяння. Частина 2 ст. 29 Загальної 

декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, встановлює, що при 

здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких 

обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного 

визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог 

моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному 

суспільстві. 

Міжнародні стандарти прав людини вимагають від кожної держави 

встановлювати в законодавстві і застосовувати на практиці лише такі 

обмеження в реалізації прав і свобод людини, які відповідають критерію 

«необхідності в демократичному суспільстві». Цей критерій широко 

застосовується в практиці Європейського Суду з прав людини при здійсненні 

перевірки відповідності дій держави вимогам Конвенції Ради Європи про захист 

прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. Така перевірка отримала 

назву триєдиного тесту на легітимність і передбачає перевірку на відповідність 

таким ознакам: 1) чи відповідало  «втручання» … «нагальній суспільній 

необхідності»; 2) чи було це втручання пропорційним законній меті,  яку воно 

переслідувало,  та 3) чи  були  доводи,  надані  національними  органами на 

виправдання втручання,  відповідними і достатніми [2; 134; 135].  Як цілком 

слушно підкреслює Ю. А. Пономаренко, обмеження в реалізації прав і свобод 

людини в демократичній правовій державі не можуть в жодному разі 

встановлюватися безпідставно або свавільно [126, с. 132]. 
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Особливо ретельної перевірки на наявність соціальної обумовленості 

кримінально-правової заборони потребують діяння, суспільна небезпечність 

яких не пов’язана із позбавленням життя людини, заподіянням тяжкої шкоди її 

здоров’ю або значної матеріальної шкоди. Повною мірою це стосується 

злочинів проти основ національної безпеки України, у тому числі і державної 

зради, при вчиненні яких суб’єкт безпосередньо не заподіює шкоду життю, 

здоров’ю або власності іншої людини.  

Зазначимо, що з встановлення незалежності України суспільство 

переважно не сприймало зовнішні загрози як реальність, що може зашкодити 

основам національної безпеки України. І, зрозуміло, в суспільній думці не було 

актуалізовано можливості масових зрадницьких проявів. Кримінальна 

відповідальність за державну зраду, передбачена ст. 56 Кримінального кодексу 

України 1960 року, а у подальшому ст. 111 КК розглядалась скоріше як данина 

традиції і застосовувалась лише до поодиноких виявлених випадків шпигунства, 

вчинених громадянином України. 

Хоча агресивна, загрозлива для національної безпеки України поведінка 

РФ в Криму в 1995 році, на острові Тузла в 2003 році, наявність «російського 

сліду» в «Помаранчевій революції» мали б викликати занепокоєння в 

суспільстві і державі, але в реальності так не відбулося. Ще в 2012 році В. О. 

Туляков висловлював свою солідарність з тим, що кримінально-правове 

регулювання повинно являти собою не стільки інструмент захисту держави від 

посягань на його суверенітет і безпеку, скільки інструмент охорони прав і 

свобод особи і громади. [157, c. 211]. З цим твердженням, з одного боку неможна 

погодитись, якщо тлумачити його як відсутність потреби чи другорядність 

захисту суверенітету України і національної безпеки в цілому, але з іншого, 

науковець має рацію в тому, що національна безпека держави являє собою не 

цінність саму по собі, а цінність в аспекті захисту в такий спосіб прав і свобод 

громадян держави та інших осіб, які перебувають на її території.  

Безпосередній зв’язок між національною безпекою і захистом життя, 

здоров’я, свободи, недоторканості, права власності та інших прав і свобод 
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людини, нажаль, показали події в сучасній Україні, пов’язані з агресією РФ у 

2014 році. Наша держава, попередньо ослаблена зовнішніми і внутрішніми 

чинниками, не була готова дата гідну відсіч агресору, що призвело до 

багатотисячних жертв серед військових і цивільного населення, втрату будь-

яких прав і свобод громадянами України на окупованих територіях, величезних 

економічних збитків, що мали наслідком зниження соціальних стандартів і 

погіршення якості життя населення.  

Після 2014 року ставлення суспільства до національної безпеки України, 

у тому числі і її кримінально-правової охорони, кардинально змінилося. 

Відбулося різке зростання кількості злочинів, передбачених ст. 111 КК – 

«Державна зрада». Так, якщо у 2013 році було зареєстровано лише 1 випадок 

вчинення цього злочину, у 2014 році – 65, у 2015 році – 80, у 2016 році – 126, у 

2017 році – 89, у 2018 – 127, у 2019 – 123, у 2020 – 145, за 6 місяців 2021 року – 

122 (Додаток В). В суспільстві з’явилось усвідомлення того, що заподіяння 

шкоди національній безпеці шляхом вчинення державної зради є однією із 

причин успішності дій агресора у 2014 році, що у подальшому призвело до 

загибелі людей тисяч людей, каліцтва, втрати майна та порушення інших прав і 

свобод людини. 

Ці події, засвідчуючи перспективність пошуку чинників підвищення 

захищеності безпеки в міжнародному співробітництві, зокрема з країнами 

НАТО, з іншого боку дозволяють зрозуміти, що в глобальній політиці країни 

керуються власними інтересами, які нерідко є протилежними інтересам 

України. А відтак, завжди існують зовнішні загрози. Як зазначає Ю. Я. Жарко, 

«на об’єктивному фоні відбувається згуртування суб’єктів національної 

ідентичності, зростання патріотизму, що впливає на характер протікання 

соціальних процесів: проходять «проєвропейські» реформи, відбувається 

укріплення позиції та захист державної мови, концептуалізуються на рівні 

державної політики поняття «державна безпека», «державна зрада», «зовнішній 

ворог», «гібридна війна», «держава агресор», «національна ідентичність» [66, с. 

56]. 
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Проведений короткий аналіз сучасного стану усвідомлення українською 

державою і суспільством необхідності забезпечення національної безпеки 

України та небезпечності заподіяння шкоди відносинам у цій сфері, показує, що 

встановлення і застосування кримінальної відповідальності за державну зраду 

не викликає заперечень, що можна розглядати як певну передумову соціальної 

обумовленості кримінально-правової заборони дій, передбачених у ст. 111 КК. 

В науці кримінального права соціальної обумовленості кримінально-

правової заборони визначається за допомогою сукупності певних показників 

відповідності (факторів [59], обставин [118]), що обґрунтовують необхідність і 

доцільність ухвалення і існування певної кримінально-правової норми, що 

передбачає відповідальність за певний злочин. Ухвалення рішення щодо 

введення до кримінального законодавства певної норми, а також подальшого її 

існування, має, безперечно, ґрунтуватися на науково обґрунтованих висновках 

щодо необхідності і достатності регулювання суспільних відносин в такий 

спосіб.  При цьому в ході дослідження соціальної обумовленісті кримінально-

правової норми слід обов’язково враховувати ознаки, які є складовою 

триєдиного тесту на легітимність, що використовується ЄСПЛ при визначенні 

відповідності критерію «необхідності в демократичному суспільстві».   

Так, П. Л. Фріс, розглядаючи криміналізацію як метод кримінально-

правової політики, визначає її як «процес виявлення суспільно небезпечних 

видів людської поведінки, визначення на державному рівні необхідності, 

можливості й доцільності кримінально-правової боротьби з ними та закріплення 

їх у законі про кримінальну відповідальність як злочинів» [123, с. 45]. О. О. 

Дудоров звертає увагу на те, що «внесення змін до статей Особливої частини КК 

і навіть поява нових кримінально-правових заборон не завжди означають 

криміналізацію в сенсі збільшення (розширення) обсягу поведінки, яка 

визнається злочинною і, відповідно, кримінально караною» [62, с. 51]. На думку 

В. Гацелюка, криміналізація суспільно небезпечних діянь має місце лише за 

наявності факту розширення кола діянь, які передбачаються нормами 

кримінального права як злочин, а якщо внаслідок ухвалення нового закону про 
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кримінальну відповідальність таке розширення не відбувається, то має місце 

псевдокриміналізація або диференціація кримінальної відповідальності [44]. 

Нажаль, сучасна ситуація в Україні демонструє відсутність у законодавця 

розуміння необхідності ухвалення тих або інших змін у кримінально-правовому 

регулюванню виключно на підставі ґрунтовного аналізу необхідності їх 

криміналізації. Навпаки, в багатьох випадках існує хибне уявлення про 

можливість і допустимість (прийнятність) вирішення складних соціально-

економічних проблем лише шляхом встановлення кримінальної 

відповідальності, ігноруючи при цьому результати наукових досліджень у 

кримінальному праві.  Це призводить до надмірної і необґрунтованої кількості 

змін, що вносяться до кримінального законодавства, породжує їх безсистемність 

і хаотичність, неузгодженість з існуючими правовими нормами, порушення 

законодавчої техніки  [24, с. 352].  Наслідками таких непродуманих, а інколи й 

відверто дилетантських рішень, стає неефективність кримінально-правового 

регулювання, яке не лише не здатне позитивно вплинути на певні суспільні 

відносини, а й є шкідливим для суспільства. Слід погодитись з висновком М. І. 

Хавронюка з цього приводу: «якщо політична верхівка не розуміє справжньої 

ролі кримінального закону і намагається вирішувати за його допомогою усі 

політичні, економічні і соціальні проблеми, то наслідком цього є лише 

підвищення рівня криміналізації суспільства, збільшення кількості ув’язнених, 

штучна маргіналізація та інші подібні наслідки» [ 63, с. 61].    

В кримінальному праві для обґрунтування необхідності змін до 

кримінального законодавства або існування тих або інших кримінально 

правових норм використовуються обставини, які обґрунтовують криміналізацію 

(декриміналізацію) діяння, а також обставини, за допомогою яких визначається 

соціальна обумовленість кримінально-правових норм. Перші використовуються 

при визначенні необхідності змін до кримінального закону, другі – при 

обґрунтуванні існуючих положень. Разом із тим, зазначені види обставин хоча і 

мають свою специфіку, але тісно пов’язані між собою, оскільки є 

обґрунтуванням одного і того ж явища в його динаміці та статиці [114]. Тому 
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вважаємо за доцільно розглядати ці обставини щодо державної зради у 

поєднанні між собою.  

В сучасній вітчизняній кримінально-правовій науці ґрунтовне 

дослідження соціальної обумовленості кримінально-правових норм (закону про 

кримінальну відповідальність) було здійснено О. О. Пащенко [118].  Науковець 

виходить із того, що необхідно виділяти соціальну обумовленість закону про 

кримінальну відповідальність, яка є поняттям більш широким порівняно з 

соціальною обумовленістю кримінальної відповідальності певного виду, 

оскільки остання охоплює лише соціальну обумовленість охоронних 

кримінально-правових норм або норм-заборон. Окрім цієї категорії (виду) норм, 

дослідник також виділяє регулятивні, дефінітивні і заохочувальні норми, 

визначаючи обставини соціальної обумовленості щодо кожного з цих видів.  

З таким підходом важко погодитись, оскільки нормою права є правило 

поведінки, здатне врегулювати суспільне відношення. Законодавчі положення, 

що містяться в статтях Особливої частини, які описують характерні ознаки 

певного діяння і покарання за його вчинення  (за термінологією О. О. Пащенка 

– норми-заборони), положення Загальної частини, а тим більш статті (частини 

статей), що містять дефініції або заохочення до певної поведінки, неможна 

назвати кримінально-правовими нормами, оскільки вони не в змозі самостійно 

(ізольовано) здійснити кримінально-правове регулювання певної поведінки. 

Кожна, без винятку, кримінально-правова норма, складається з положень як 

статей Загальної, так і статей Особливої частини КК. Питання лише в тому, як 

саме розміщена і структурована законодавча матерія, і це питання стосується 

лише законодавчої техніки, до якої навряд чи можна застосовувати положення 

щодо соціальної обумовленості.  

В той же час слід зазначити, що проведене О. О. Пащенком наукове 

дослідження соціальної обумовленості охоронюваних кримінально правових 

норм  фактично стосується норм про кримінальну відповідальність за певні види 

діянь. Отримані внаслідок такого дослідження результати надають уявлення про 

цілісну і несуперечливу систему обставин соціальної обумовленості 
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кримінально-правових норм, окремі її складові, а також характеристику кожної 

з таких складових. Ці результати можуть і повинні використовуватися для 

вирішення питань соціальної обумовленості окремих кримінальних 

правопорушень, а також перевірки на відповідність критерію «необхідності у 

демократичному суспільстві», а тому ми вважаємо за доцільне взяти їх за основу 

при аналізі соціальної обумовленості кримінально-правової заборони державної 

зради.  

Науковець для  охоронних кримінально-правових норм обов’язковими 

вважає такі обставини соціальної обумовленості: «суспільна корисність, 

системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність мови, історичні традиції 

або зміна умов життя суспільства (альтернативно), наявність можливості 

боротьби із суспільно небезпечним діянням за допомогою кримінально-

правових засобів, наявність ресурсів для здійснення кримінального 

переслідування, співрозмірність позитивних і негативних наслідків заборони, 

повнота і ненадмірність заборони» [118, с. 387]. 

Суспільна корисність кримінально-правової норми, яка визначає певне 

діяння як кримінально каране, полягає в тому, що така норма слугує 

«юридичною гарантією захисту відповідних регулятивних суспільних відносин. 

Для того, щоб виконувати роль такої гарантії, згадані норми повинні захищати 

лише такі суспільні відносини, рівень соціальної цінності яких є достатнім для 

кримінально-правової охорони». [118, с. 167]. Суспільна корисність 

кримінально-правової норми кореспондується з суспільною небезпечністю 

діяння, яке було криміналізоване. Так, Ю. П. Дзюба зазначає, що «суспільна 

небезпечність діяння визначається однією або декількома, але обов’язково 

вирішальними ознаками, що схиляють шальки терезів на користь визнання того 

чи іншого діяння злочинним» [59]. 

Суспільна корисність кримінально-правової норми, яка передбачає 

відповідальність за державну зраду, полягає у тому, що в такий спосіб 

криміналізоване діяння, яке є суспільно небезпечним, оскільки завдає шкоду 

відносинам у сфері національної безпеки України (суверенітету, територіальній 
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цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи 

інформаційній безпеці України).  

Суспільна корисність розглядуваної норми полягає в тому, що 

застосування до осіб, які вчинили державну зраду, покарання та інших 

кримінально-правових засобів, здатне позитивно вплинути на злочинність у цій 

сфері шляхом загальної і спеціальної превенції (більш докладно це питання буде 

розглянуте в підрозділі 3.1). В той же час слід погодитись з Н. О. Гуторовою в 

тому, що «сам факт існування кримінально-правової заборони хоча і виступає 

одним із засобів реалізації ідеологічної, інформаційної, культурно-виховної та 

інших складових соціальної функції кримінального права, але можливості 

впливу у такий спосіб на суспільство є вкрай обмеженими» [50].  

Системно-правова несуперечливість полягає в тому, що склад державної 

зради не містить суперечностей в самій кримінально-правовій нормі, відповідає 

Конституції України, міжнародним стандартам у сфері прав людини, іншим 

міжнародно-правовим зобов’язанням, а також не суперечить нормам 

регуляторного законодавства у цій сфері. Наявність зазначеної обставини 

соціальної обумовленості кореспондується з конституційною адекватністю і 

міжнародно-правовою допустимістю та необхідністю криміналізації. 

Можливість боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових 

засобів і неможливість боротьби за допомогою інших, наявність ресурсів для 

здійснення кримінального переслідування. Названі обставини соціальної 

обумовленості кримінально-правової норми кореспондуються з відносною 

поширеністю діяння як умовою його криміналізації. Розглядаючи ці обставини 

стосовно державної ради слід зазначити, що протидія цьому злочину шляхом 

застосування до осіб, які його вчинили, кримінального покарання та інших 

кримінально-правових засобів здатна досягти мети спеціальної превенції 

шляхом попередження повторного вчинення цього злочину засудженою 

особою, тоді як інші правові засоби такого ефекту не мають. Досягнення ж мети 

загальної превенції, тобто попередження вчинення державної зради іншими 

особами, є можливою лише за умови усвідомлення особами, схильними до 
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вчинення цього злочину, високого ризику притягнення до кримінальної 

відповідальності. За відсутності такого усвідомлення, як показав досвід 

вчинення державної зради на окупованих територіях АР Крим, міста 

Севастополя, а також ОРДЛО, сам факт наявності в КК норми про державу зраду 

не вплинув на її масове вчинення.  

На території України, яка не є окупованою, вчинення державної зради є 

відносно поширеним явищем, не носить масового характеру, а тому протидія 

цьому злочину можлива за допомогою кримінально-правових засобів, а держава 

має для цього достатньо ресурсів.  

В той же час, готуючись до деокупації окупованих територій слід мати на 

увазі, що на цих територіях знаходиться велика кількість осіб, які вчинили 

державну зраду, що не лише з політичних, а й з суто практичних міркувань 

ускладнює їх притягнення до кримінальної відповідальності. Як показує досвід 

країн, які виходили із таких ситуацій, передати кримінальному правосуддю 

одночасно велику кількість зрадників держави, забезпечити судовий розгляд 

кримінальних проваджень і подальше виконання покарань у виді позбавлення волі є 

проблематичним. Це не лише фактичне відсторонення значної кількості населення від 

суспільного життя, а й надмірне навантаження на правоохоронну, судову систему, а 

також систему виконання покарань, що потребуватиме перерозподілу на ці цілі значної 

кількості матеріальних і людських ресурсів, яких може бути недостатньо. 

Одним із варіантів виходу із такої ситуації є використання досвіду діяльності 

комісій правди або комісій правди і примирення (Truth and Reconciliation Commission). 

Йдеться про «організований відповідними державними чи міжнародними 

інституціями політико-правовий процес, під час якого відбувається встановлення 

істини стосовно злочинів, скоєних під час збройного конфлікту/війни/диктатури тощо; 

реалізація правосуддя стосовно суб’єктів цих злочинів; відшкодування матеріальних і 

моральних збитків їхнім жертвам». [97] Більш докладний розгляд цього питання 

виходить за межі дисертаційного дослідження, тому вважаємо за необхідне 

обмежитись лише постановкою проблеми. 
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 Співрозмірність позитивних і негативних наслідків заборони полягає в тому, 

що застосування кримінального покарання за вчинення державної зради хоча і має 

значні побічні негативні наслідки, але останні поступаються позитивному ефекту, який 

може бути отриманий суспільством внаслідок зменшення кількості таких посягань на 

національну безпеку Україну. Для зменшення негативних наслідків покарання за 

державну зраду, а також з урахуванням тенденцій судової практики, слід розглянути 

питання про зниження тривалості мінімального строку позбавлення волі, який 

передбачений в санкції ст. 111 КК. Але це питання більш докладно буде розглянуте в 

розділі 3.1 цієї роботи. 

 

Висновки до розділу 1 

Проведений у Розділі 1 історико-правовий, порівняльно-правовий аналіз та 

дослідження соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну 

зраду дозволили зробити наступні висновки: 

1. Історія кримінально-правового захисту держави від злочинів проти неї та, 

зокрема, встановлення кримінальної відповідальності за державну зраду 

розпочинається з виникненням на території сучасної України перших державних 

утворень.  

2. Визначальним чинником генезису кримінальної відповідальності за злочини 

проти держави, зокрема державну зраду, є політичний режим як основа організації 

державної влади. Так, в авторитарній державі Великому князівстві Литовському, де 

особа володаря ідентифікувалась з самою державою, кримінальна караність 

встановлювалась за зраду господарю. В тоталітарній радянській державі норми закону, 

якими встановлювалась кримінальна відповідальність за державну зраду були в 

значній мірі спрямовані на боротьбу з ідеологічними ворогами, винищення 

цілих соціальних груп, що призвело до зловживань в правозастосовній сфері, 

покаранні невинних та непричетних до злочинної діяльності. Натомість, в 

умовах демократичної, як на той історичний період, України-Гетьманщини, в 

«Правах, за якими судиться малоросійський народ», встановлювались 
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спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності – прогресивна 

новела для тогочасного кримінального нормотворення. 

3. В процесі історичного розвитку, кодифікації та практичного 

правозастосування у вітчизняному кримінальному праві були сформульовані та 

законодавчо закріплені поняття «державна зрада», визначені форми об’єктивної 

сторони, кваліфікуючі ознаки суб’єктивної сторони, види основного та 

додаткового покарання за цей злочин. Частина цих історичних надбань на 

сьогодні не включені до чинного кримінального закону, тож цілком доречним 

постає питання про можливість їх сучасного інтерпретування та актуалізації в 

якості діючих норм.  

4. Порівняльно-правовий аналіз відповідальності за державну зраду 

показав, що в усіх вивчених кримінальних кодексах інших країн (Канада, 

Ізраїль, Іспанія, Китай, Франція, ФРН, Швейцарія, Швеція, Молдова, Естонія, 

Латвія, Литва, Кахахстан, Грузія, Туніс та інших), які мають різні форми 

державного устрою, відрізняються рівнем політичного та суспільного розвитку, 

незалежно від генезису та рівня кодифікованості їх кримінального права, існує 

тенденція щодо визнання державної зради одним з найбільш суспільно 

небезпечних злочинів та, відповідно, призначення максимально суворого 

покарання за його вчинення. Разом із тим, в більшій частині досліджених 

іноземних кримінальних кодексів законодавці конструюють норми про 

відповідальність за державну зраду у великій різноманітності форм вчинення 

цього злочину. Зокрема, значна диференціація форм вчинення державної зради 

притаманна кримінальному праву Ізраїлю, Іспанії, Китаю, Франції, ФРН, 

Швейцарії, Швеції та інших розвинутих країн. При цьому, кримінальне 

законодавство значної кількості зарубіжних країн виходить із того, що 

кримінальна відповідальність за різні форми вчинення державної зради має бути 

диференційованою за критерієм рівня загрози охоронюваним суспільним 

відносинам, яка виникає від протиправного діяння. Цей спосіб дозволяє 

застосовувати менш суворі санкції до осіб, причетних до колабораціонізму. 

Такий підхід більше відповідає принципам кримінального права і, водночас, дає 
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змогу ефективно протистояти злочинам проти національної безпеки. До того ж, 

за рахунок диференціації форм складу злочину, законодавці названих країн 

запропонували велику варіативність кримінально-правових засобів (як 

заохочувальних, так і каральних), в залежності від рівня суспільної небезпеки 

цих форм (згідно реалій кожної з держав). 

5. Водночас у більшості країн пострадянського простору всі форми 

державної зради визнаються особливо тяжким злочином і за їх вчинення 

встановлюються максимально тривалі терміни ув’язнення, передбачені 

кримінальним законодавством зазначених країн, а в деяких з них – також 

максимальна (виключна) міра покарання – смертна кара. В Україні до цього часу 

теж законодавчо закріплений такий підхід. 

6. Відсутність приреченості залишатись в межах успадкованої радянської 

традиції демонструють країни Балтії: незважаючи на подібність історичного та 

геополітичного «контексту», в якому розвиваються Естонія, Латвія та Литва, їх 

законодавці вирішують питання кримінальної відповідальності за державну 

зраду по різному. Також, в КК Грузії підхід до встановлення кримінальної 

відповідальності за державну зраду практично не має спільних рис з підходами 

періоду радянського минулого.  

7. Аналіз соціальної обумовленості кримінальної  відповідальності  за 

державну зраду показав, що така відповідальність і пов’язані з нею обмеження 

в реалізації прав і свобод людини породжується об’єктивними вимогами захисту 

суспільства та держави і відповідає міжнародним стандартам у сфері прав 

людини, у тому числі критерію «необхідності в демократичному суспільстві».    

8. Криміналізація злочину, передбаченого ст. 111 КК, ґрунтується на 

підставах: суспільної небезпечності діяння, відносної поширеності, 

конституційної адекватності, міжнародно-правової допустимості та 

необхідності криміналізації. 

9. Соціальна обумовленість існування ст. 111 КК підтверджується її 

соціальною корисністю, системно-правовою несуперечливістю, можливістю 

боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів і 
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неможливістю боротьби за допомогою інших, наявністю ресурсів для 

здійснення кримінального переслідування та співрозмірністю позитивних і 

негативних наслідків заборони. 

10. В межах підготовки до деокупації АР Крим, міста Севастополя та 

ОРДЛО, враховуючи масовий характер державної зради, який мав місце з боку 

віськовослужбовців та певних категорій посадових осіб, а також з урахуванням 

зарубіжного досвіду слід розглянути питання про політико-правове 

врегулювання ситуації шляхом створення комісії правди і примирення. 
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РОЗДІЛ 2  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ 

ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 111 КК УКРАЇНИ «ДЕРЖАВНА 

ЗРАДА» 

2.1 Характеристика об’єкта складу державної зради 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК, підставою кримінальної відповідальності є 

вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого цим Кодексом. Конструкція складу кримінального 

правопорушення є, так би мовити, шаблоном (трафаретом, лекалом, зразком), 

який дозволяє приміряти конкретне вчинене діяння до всіх ознак кримінального 

правопорушення – об’єктивних та суб’єктивних, що містяться в різних 

частинах, розділах, статтях (частинах і пунктах статей) кримінального кодексу. 

[63, с. 122-123] Таким чином, для встановлення підстав кримінальної 

відповідальності за державну зраду, необхідно дослідити всі елементи складу 

злочину, передбаченого ст. 111 КК. 

Першим елементом складу злочину, який підлягатиме розгляду, за 

традицією є об’єкт. На різних етапах розвитку вітчизняної кримінально-

правової доктрини об’єктом злочину визнавалося те, що потерпає від злочинної 

дії або бездіяльності чи опиняється внаслідок цього в загрозливому стані [150, 

с. 6]. 

Вчення про об’єкт і предмет злочину є однією з найважливіших проблем 

у науці кримінального права, оскільки від з’ясування сутності об’єкта злочину 

та визначення його поняття залежить правильне розв’язання багатьох питань 

кримінально-правового регулювання. Виступаючи системоутворюючим 

елементом складу злочину, об’єкт дозволяє розкрити соціальну сутність 

злочину та встановити його суспільно небезпечні наслідки. [150, с. 5] 

На сучасному етапі теоретичної розробки проблеми об’єкта злочину в 

українському кримінальному праві існує декілька концепцій розуміння того, що 

саме виступає таким об’єктом.  
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Найбільш поширеною та домінуючою у вітчизняному юридичному 

середовищі є концепція, що об’єктом злочину виступають суспільні відносини. 

Вперше суспільні відносини було запропоновано визнавати об’єктом злочину 

А. А. Піонтковським ще у 1925 році [120]. У подальшому теорія суспільних 

відносин як об’єкту злочину була підтримана багатьма радянськими вченими, а 

після набуття Україною незалежності – і українськими науковцями. В Україні 

провідниками вказаної теорії є В. Я. Тацій [150], М. Й. Коржанський [84], які 

присвятили монографічні дослідження аналізу цієї проблеми. Зазначену 

позицію також відстоюють такі вітчизняні науковці як В. І. Борисов [29],  Н.О. 

Гуторова [51],  A.А.Музика, Є.В. Лащук [103], І. І. Чугунников [176], Т.А. 

Павленко [115] та інші. Одним з приводів до критики даної концепції є її, нібито, 

походження з радянського права, яке виходило з позицій пріоритету суспільства 

перед особистістю. 

Як більш сучасну та прогресивну Є.В. Фесенко [166], Т. І. Присяжнюк 

[131] та інші представляють концепцію, що об’єктом злочину можна визначити 

цінності, які охороняються кримінальним законом, проти яких спрямоване 

злочинне діяння та яким воно може заподіяти або спричиняє шкоду [166, с. 77]. 

Вказаний підхід піддається критиці як представниками теорії «об’єкт-суспільні 

відносини», так і юристами, які відстоюють власні, менш поширені теорії щодо 

об’єкту кримінального правопорушення. Слід також зазначити, що згідно 

діалектичного принципу розвитку по спіралі, обидві концепції є черговими 

висхідними етапами осмислення ідей, вже підданих філософсько-правовій 

розробці у ХІХ сторіччі. 

Спробу синтезувати вищерозглянуті концепції робить С.І. Колос: 

«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» [82, с. 198]. 

Критики вищеназваних основних сучасних вітчизняних концепцій 

об’єкту злочину пропонують власні теорії. Так, С.Б. Гавриш розглядає як об’єкт 
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кримінального правопорушення правове благо [42]. Близьку позицію займають 

А. Ф. Зелінський та В. М. Куц, називаючи об’єктом злочину охоронювані 

законом блага людини та суспільства [76]. Прихильник теорії соціального 

натуралізму О. М. Костенко пропонує вважати об’єктом злочину природні блага 

[85]. Вважаючи, що «все, що відбувається в суспільстві, біологічно задане, є 

прямим наслідком людської природи, має свій генетичний код», В. М. 

Трубников пропонував у якості об’єкта розглядати соціальну оболонку 

(сукупність суспільних відносин, що формується як єдність і взаємодія 

особистості та середовища) [155, с. 86]. Розвинувши свою теорію, дослідник, в 

межах полеміки з концепцією об’єкта злочину як суспільних відносин, 

запропонував визнавати об’єктом будь-якого злочину права та свободи людини 

і громадянина [156, с. 14]. 

Як слушно зазначає C. Колос, «очевидно, що складність і багатогранність 

того, на що спрямовані злочини та що підлягає кримінально-правовій охороні, 

фактично унеможливлює створення єдиної універсальної концепції об’єкта 

злочину, тобто такої, що дозволятиме точно визначити об’єкт будь-якого 

злочину» [82, с. 196-197]. 

Проведений аналіз дає підставу для висновку, що існуючі концепції 

об’єкта злочину слід розглядати як субстрат для подальшої теоретичної 

розробки цього правового явища у вітчизняній кримінально-правовій доктрині.  

Для розгляду ж кримінальної відповідальності за державну зраду доцільно 

дотримуватись концепції, яка розкриває сутність об’єкта злочину через 

суспільні відносини. Адже, розглядаючи цінності та блага через структуру 

суспільних відносин, «можна встановити, що вони переважно зводяться до 

якогось структурного елементу суспільних відносин – їх предмета, суб’єктів або 

ж соціального зв’язку» [150, с. 37]. 

Таким чином, об’єкт злочину – це охоронювані кримінальним законом 

суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди або 

створюючи загрозу завдання такої шкоди. Також, слід враховувати що в 

широкому розумінні об’єкт кримінального правопорушення – це елемент складу 
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злочину, що охоплює суспільні відносини, які охороняються кримінальним 

законом, суб’єктам яких завдана істотна шкода чи створена загроза її заподіяння 

(обов’язкова ознака), а також включає в себе потерпілого від злочину і предмет 

злочину (факультативні ознаки) [103, с. 56]. 

Загальновизнаною та, за характеристикою окремих дослідників, 

класичною для вітчизняного кримінального права є класифікація об’єктів 

кримінального правопорушення «по вертикалі», залежно від ступеня 

узагальнення суспільних відносин, охоронюваних кримінальним законом, на 

загальний, родовий та безпосередній об’єкти. При цьому, науковці відзначають, 

що «критерієм вказаної тричленної класифікації об’єктів виступає кількісний 

показник – коло відносин, охоронюваних кримінальним законом» [63, с. 151]. 

Також, відзначається, що «вертикальну видову диференціацію побудовано на 

логічному підпорядкуванні та діалектичному співвідношенні загального, 

особливого й окремого» [ 88, с. 120]. 

Останнім часом вітчизняними науковцями обґрунтовується вирізнення 

чотирьох видів об’єктів злочину: загального, родового, видового та 

безпосереднього. При цьому, переважно пропонується виділення видових 

об’єктів злочинів у структурі родового [ 88, с. 121]. Також, відзначається, що 

видовий об’єкт злочину являє собою частину родового об’єкту, яка об’єднує 

близькі за характеристиками блага, інтереси і цінності. Оскільки такі підходи не 

порушують самого принципу вертикальної класифікації, не існує нерозв’язних 

протиріч між прихильниками класичної (триступеневої) та чотирьохступеневої 

видової диференціації об’єктів злочину. Так, В.Я. Тацій вважає в окремих 

випадках прийнятним підхід щодо виділення видового об’єкту в межах 

родового: «така рекомендація має практичне значення і цілком може бути 

використана при побудові системи тієї чи іншої групи злочинів» [150, c.134]. 

В статті 1 КК визначено, що під охороною Кримінального закону 

перебувають права і свободи людини і громадянина, власність, громадський 

порядок та громадська безпека, довкілля, конституційний устрій України. Саме 

комплекс цих найважливіших суспільних відносин і утворює загальний об’єкт 
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злочину. При цьому, загальний об’єкт не є незмінною величиною, адже обсяг і 

зміст охоронюваних законом про кримінальну відповідальність відносин 

зазнають змін у результаті таких протилежних процесів, як криміналізація та 

декриміналізація [63, с. 151]. 

Як вважає В.Я. Тацій, родовим об’єктом охоплюється певне коло 

тотожних чи однорідних за своєю соціальною і економічною суттю суспільних 

відносин, які через це повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних 

кримінально-правових норм [90, с. 124]. На думку О.О. Дудорова,  

«кримінально-правові заборони групуються в розділи Особливої частини КК, 

виходячи з тотожності або однорідності основних безпосередніх об’єктів 

злочинів, описуваних цими заборонами. Родовий об’єкт, виступаючи як 

конкретизація загального об’єкта кримінального правопорушення і 

корегуючись із назвою того чи іншого розділу Особливої частини КК, 

з’являється, як правило, лише тоді, коли законодавець об’єднує кілька 

кримінально-правових заборон у межах однієї структурної одиниці Особливої 

частини КК [ 63, с.152]. 

Таким чином, родовий об’єкт перебуває у фундаменті побудови 

Особливої частини КК. Його значення полягає в тому, що він дає можливість 

диференціації, класифікації та структуризації злочинів у кримінальному 

законодавстві [167, с. 122]. 

Стаття 111 «Державна зрада» разом з кримінальними правопорушеннями, 

описаними в ст. ст. 109–114 КК, розміщена в розділі «Злочини проти основ 

національної безпеки України». На час ухвалення КК в Україні була чинною 

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, 

затверджена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року № 

3/97-ВР. Ця Концепція втратила чинність з ухваленням 19 червня 2003 року 

Закону № 964-IV «Про основи національної безпеки України». Як Концепція 

(основи державної політики) національної безпеки України, так і Закон «Про 

основи національної безпеки України» оперували поняттям «основи 

національної безпеки». В той же час, аналіз цих нормативно-правових актів 
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показує, що предметом їх правового регулювання були суспільні відносини у 

сфері національної безпеки України, які жодним чином не поділялися на 

відносини у сфері основ національної безпеки та відносини у сфері національної 

безпеки в цілому. Термін «основи» не мав відношення до змісту поняття 

«національна безпека», а  використовувався лише для того, щоб акцентувати 

увагу на рівні деталізації правового регулювання, оскільки суспільні відносини 

у сфері національної безпеки були врегульовані на рівні основних засад 

державної політики. Так, зокрема, в Законі «Про основи національної безпеки 

України» визначені основні  принципи забезпечення національної безпеки (ст. 

5), основні реальні та потенційні загрози національній безпеці (ст. 7), основні 

напрями державної політики з питань національної безпеки (ст. 8), основні 

функції суб’єктів забезпечення національної безпеки України (ст. 10). 

21 червня 2018 року було ухвалено Закон № 2469-VIII «Про національну 

безпеку України», на підставі якого втратив чинність Закон «Про основи 

національної безпеки України». В преамбулі до Закону «Про національну 

безпеку України» зазначено, що він визначає основи та принципи національної 

безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що 

гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз. Тобто, 

відмова в назві від терміну «основи національної безпеки» була обумовлена тим, 

що законодавець розширив межі правового регулювання відносин у сфері 

національної безпеки України. 

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 цього Закону «Про національну безпеку 

України» національна безпека України – це захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу 

та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. В 

межах предмету правового регулювання цього закону, як і в нормативних актах, 

що раніше регулювали відносини у сфері національної безпеки України, не 

виокремлюються ті, які є основними або відносинами у сфері основ 

національної безпеки України.  
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Розділ 1 Особливої частини КК має назву «Злочини проти основ 

національної безпеки України». Разом із тим, проведений аналіз поняття 

національної безпеки України, а також правового регулювання відносин у сфері 

національної безпеки України дає підставу для висновку, що більш точним є 

визначення родового об’єкту злочинів, передбачених розділом 1 Особливої 

частини КК, як національної безпеки України. 

 Визначення поняття національної безпеки України показує, що суспільні 

відносини, які поставлені під кримінально-правову охорону відповідно до 

Розділу 1 Особливої частини КК, характеризуються складною, комплексною 

структурою. Ці відносини охоплюють суверенітет, конституційний лад, 

територіальну цілісність та недоторканість, обороноздатність, екологічну, 

економічну та інформаційну безпеку [87, с. 29]. Як слушно зазначає В.Я. Тацій, 

родовим об’єктом злочинів проти основ національної безпеки України є 

«суспільні відносини, що забезпечують саме існування народу України та 

створеної ним суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової 

держави» [87, с. 29].  

З викладеного випливає, що родовим об’єктом державної зради 

виступають суспільні відносини у сфері національної безпеки України. 

Переходячи до аналізу безпосереднього об’єкта державної зради слід 

зазначити, що в диспозиції ст. 111 КК законодавець закріпив, що при вчиненні 

цього злочину шкода заподіюється суверенітету, територіальній цілісності та 

недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній 

безпеці. Для кваліфікації діяння за ст. 111 КК немає необхідності у тому, щоб 

внаслідок вчинення злочину шкода заподіювалась усім зазначеним суспільним 

відносинам. Науковці звертають увагу на те, що «наведені групи суспільних 

відносин є альтернативними та цілком самостійними об’єктами злочину, 

передбаченого ст. 111 КК України. Отже, для наявності складу державної зради 

достатньо установити наявність посягання бодай на одну із названих груп 

відносин, на одну зі сфер інтересів суспільства й держави» [25, с. 191]. 

Погоджуючись у цілому з таким висновком, тим не менш, слід зазначити, що в 
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такий спосіб не надана відповідь на те, що саме виступає безпосереднім 

об’єктом державної зради як елементом складу цього злочину. Крім того, більш 

точним, на нашу думку, є визначення суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканності, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної 

безпеки не самостійними об’єктами державної зради, а складовими такого 

єдиного об’єкта, як суспільні відносини у сфері національної безпеки. 

В.Я. Тацій визначає безпосередній об’єкт державної зради як «суспільні 

відносини у сфері охорони зовнішньої та внутрішньої безпеки України, а саме: 

її суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, 

державна, економічна чи інформаційна безпека» [87]. Таке визначення 

безпосереднього об’єкта державної зради, на нашу думку, за своєю сутністю є 

цілком переконливим.  

Разом із тим, звернемо увагу на те, що аналіз Закону «Про національну 

безпеку України» свідчить про те, що вона охоплює зовнішню і внутрішню 

безпеку, тобто в поняття «суспільні відносини у сфері охорони зовнішньої та 

внутрішньої безпеки України» є тотожнім поняттю «суспільні відносини у сфері 

охорони національної безпеки України». Виходячи з цього доходимо висновку, 

що безпосередній об’єкт державної зради співпадає з родовим об’єктом цього 

злочину, оскільки їм є суспільні відносини, що складають національну безпеку 

України. Складовими зазначених суспільних відносин виступають суверенітет, 

територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, 

економічна чи інформаційна безпека України. При цьому заподіяння шкоди хоча 

б одній із зазначених складових є посяганням на національну безпеку України. 

Точне визначення та розуміння змісту кожної зі складових 

безпосереднього об’єкту державної зради є необхідною умовою вірної 

кваліфікації вказаного злочину. Джерелами для з’ясування цих понять є 

Конституція та закони України, а також програмні установчі документи – 

стратегії, концепції, доктрини, що становлять систему офіційно прийнятих у 

державі поглядів. Це зокрема, Стратегія національної безпеки України, 

затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 
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«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 

року «Про Стратегію національної безпеки України», Стратегія воєнної безпеки 

України, затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 

121/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 

березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» та низка інших. 

Базовим законом у сфері національної безпеки, як уже зазначалось, є Закон 

України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р.  

Суверенітет України. В проголошеній 16 липня 1990 року Декларації про 

державний суверенітет України його визначено як верховенство, самостійність, 

повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і 

рівноправність у зовнішніх зносинах. В Конституції України зазначається, що 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава 

(стаття 1); суверенітет України поширюється на всю її територію (стаття 2); 

носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ (стаття 5). При 

цьому, в Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р. № 6-

рп/2005 роз’яснено, що положення «носієм суверенітету... є народ» слід 

розуміти так, що «влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та 

здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, 

референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному 

Конституцією та законами України, через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів 

України». 

На важливість кримінально-правової охорони державного суверенітету 

звертає увагу В. Н. Кубальський, який на підтвердження цього показує, що «в 

кримінальних законах ряду зарубіжних держав окремо криміналізовано у 

вигляді спеціальної статті, на відміну від України, певні посягання проти 

державного суверенітету. Це, зокрема, вступ у змову з іноземною державою з 

метою спровокувати іноземну агресію (Франція, Швейцарія, Японія)» [93, c. 

380-381] В 2014 році в Україні під гаслами «Путин, введи!» та «Россия, 

прийди!» провадилась кампанія легітимізації втручання РФ у внутрішні справи 
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України, спрямована на порушення суверенітету нашої держави. Відтак, 1 

березня 2014 року було прийнято постанову Ради федерації федеральних зборів 

РФ «Про використання збройних сил РФ на території України» та в порушення 

міжнародних і двосторонніх україно-російських угод здійснено незаконну 

спробу приєднання АР Крим та м. Севастополя до РФ, що призвело до 

тимчасової окупації частини території України.  

Територіальна цілісність і недоторканість. Стаття 2 Конституції 

України проголошує, що територія України в межах існуючого кордону є 

цілісною і недоторканною. Цілісність і недоторканість території держави являє 

собою необхідну умову забезпечення її суверенітету, який поширюється на всю 

її територію. Цілком слушною є позиція М. А. Рубащенко, який обґрунтовує 

«належність територіальної цілісності і недоторканності України до основ 

національної безпеки як таких відносин, що визначають саме існування 

Українського народу, збереження його самобутньої культури і єдності, а також 

існування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і 

правової держави» [136]. 

Принцип цілісності державної території та непорушності державних 

кордонів належить до визначальних принципів міжнародних відносин і 

міжнародного права [81]. Відповідно до ч. 4 ст. 2 Уставу Організації Об’єднаних 

Націй всі її члени утримуються в їх міжнародних відносинах від погрози силою 

або її застосування як проти територіальної недоторканості або політичної 

незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим образом, несумісним з 

Цілями Об’єднаних Націй. Декларація про принципи міжнародного права та, що 

стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до 

Уставу Організації Об’єднаних Націй, прийнята резолюцією 2625 (XXV) 

Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня 1970 року першим принципом 

проголошує принцип, відповідно до якого держави утримуються в своїх 

міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти 

територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, так і 

будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Організації Об’єднаних Націй. 
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Визначаючи співвідношення понять територіальна цілісність і 

недоторканість, М. А. Рубащенко стверджує, що «поняття недоторканності 

території України є більш широким, ніж поняття цілісності території України. 

Обидва поняття характеризують стан території України, але різні його аспекти. 

Територіальна недоторканність характеризує стан території України з точки 

зору зовнішніх умов, в яких в повній мірі виявляється її соціальна цінність. 

Порушення територіальної недоторканності України може мати своїм 

наслідком порушення цілісності або інший суспільно-небезпечний наслідок 

щодо території України» [137]. Недоторканість території України, на думку 

науковця, охоплює «захищеність від будь-яких посягань, тобто це поняття є 

більш ширшим за поняття цілісності території, і містить в собі захищеність від 

посягання на цілісність» [136, с. 59]. 

Інші дослідники, не погоджуючись з таким висновком, пропонують 

розглядати поняття територіальної цілісності у вузькому і широкому сенсі, при 

цьому зазначають, що поняття територіальної недоторканості є більш широким, 

ніж поняття територіальної цілісності у вузькому сенсі. Натомість 

територіальну цілісність у широкому сенсі запропоновано визначити як «її 

недоторканість, неподільність, єдність як просторову, так і політичну в межах 

державних кордонів» [106, с.29]. 

На нашу думку, територіальна цілісність хоча і безпосередньо пов’язана 

територіальною недоторканістю, але повністю не охоплюється останньою. 

Територіальна недоторканість скоріше виступає умовою, яка забезпечує 

існування територіальної цілісності, захищаючи її від протиправних посягань. З 

огляду на це і територіальна цілісність, і територіальна недоторканість мають 

розглядатися як види безпосереднього об’єкта державної зради. Територіальна 

цілісність означає, що територія України є єдиною, а існуючі адміністративно-

територіальні одиниці не мають власного суверенітету і перебувають у 

нерозривному зв’язку. Територіальна недоторканість полягає в захищеності 

існуючої території України в межах визначених кордонів від будь-яких 

протиправних посягань. 
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Відповідно до статті 1 Закону України «Про оборону України» 

обороноздатність держави – це здатність держави до захисту у разі збройної 

агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних 

елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-

політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки 

України», державна безпека – це захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших 

життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз 

невоєнного характеру. Цим же законом визначено, що національна безпека 

України це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України 

від реальних та потенційних загроз. Тобто, законодавець вказує, що державна 

безпека є компонентом національної безпеки, що формує захищеність життєво 

важливих національних інтересів від всіх реальних та потенційних загроз, крім 

воєнних. 

Принцип підпорядкованості державної безпеки національній 

зафіксований і в диспозиції ст. 111 КК: державна безпека зазначена в ряду інших 

складових безпосереднього об’єкта державної зради. Цим законодавець, 

зокрема, вказав, що державна безпека – це окремий аспект національної безпеки. 

Водночас – це ключовий елемент національної безпеки. 

Державною безпекою є захищеність інтересів держави від загроз, які 

безпосередньо віднесені до сфери державної безпеки. Закон України «Про 

основи національної безпеки» від 19 червня 2003 року, який втратив чинність на 

підставі Закону № 2469-VIII від 21.06.2018, містив у статті 7 перелік таких 

загроз. Ними, зокрема, були визначені: розвідувально-підривна діяльність 

іноземних спеціальних служб; загроза посягань з боку окремих груп та осіб на 

державний суверенітет, територіальну цілісність, економічний, науково-

технічний і оборонний потенціал України, права і свободи громадян; поширення 

корупції в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої 
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злочинної діяльності; злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, 

насамперед поширення міжнародного тероризму; загроза використання з 

терористичною метою ядерних та інших об’єктів на території України; 

можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових 

речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів; 

спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних 

формувань та намагання використати в інтересах певних сил діяльність 

військових формувань і правоохоронних органів держави; прояви сепаратизму, 

намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів України. На 

нашу думку, такий перелік не втратив своєї актуальності і може бути 

використаний при визначенні державної безпеки як складової об’єкта державної 

зради.  

Економічна безпека як елемент національної безпеки також піддається 

новим викликам та загрозам, обумовленим складною соціально-політичною та 

воєнною ситуацією в Україні. Це обумовлює динаміку в перегляді науково-

теоретичних та нормотворчих підходів до змісту поняття національної 

економічної безпеки.  

На сучасному етапі «економічну безпеку можна визначити як «складову 

частину національної безпеки України, що являє собою такий стан і розвиток 

урегульованих правом суспільних відносин у сфері економіки, який забезпечує 

безперервне та ефективне виробництво, обмін, розподіл і споживання 

матеріальних і нематеріальних благ в інтересах особистості, суспільства і 

держави» [94, с. 188]. 

В розділі II «Засади національної безпеки України» Закону «Про 

національну безпеку України» визначено, що сталий розвиток національної 

економіки є фундаментальним національним інтересом України. 

Рада національної безпеки і оборони України ще в травні 2015 року в 

Стратегії національної безпеки, визначаючи основні загрози економічній 

безпеці, крім загальних системних проблем вітчизняної економіки 

(монопольно-олігархічна, низькотехнологічна, ресурсовитратна економічна 
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модель; відсутність чітко визначених стратегічних цілей, пріоритетних 

напрямів і завдань соціально-економічного, воєнно-економічного та науково-

технічного розвитку України тощо), вказала на нові загрози, обумовлені 

зовнішньою агресією РФ: «активізація міграційних процесів унаслідок бойових 

дій; руйнування економіки та систем життєзабезпечення на тимчасово 

окупованих територіях, втрата їх людського потенціалу, незаконне вивезення 

виробничих фондів на територію Росії». 

В серпні 2021 року РНБО підтвердила розуміння деструктивної ролі РФ, 

зазначивши, що «руйнування економіки України є свідомою і цілеспрямованою 

дією РФ та одним з методів гібридної війни, оскільки зруйнована економіка 

продукує незадоволеність владою, трудову міграцію, соціальну напругу в 

суспільстві та підриває довіру до влади». Важливо, це положення міститься в 

нормативно-правовому акті – Стратегії економічної безпеки, затвердженій 

Указом Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021, яка визначає 

основні напрями побудови економіки країни з метою її ефективного розвитку й 

інтеграції в європейський економічний простір.  

Поняття «інформаційна безпека» вперше у вітчизняному законодавстві 

було закріплено в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки»  як «стан захищеності життєво 

важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається 

нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що 

використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки 

застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, 

використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності 

інформації». З початком російської агресії України перед інформаційною 

безпекою України постали нові виклики, внаслідок чого в Доктрині 

інформаційної безпеки України констатовано, що «застосування РФ технологій 

гібридної війни проти України перетворило інформаційну сферу на ключову 

арену протиборства. Саме проти України РФ використовує найновіші 

інформаційні технології впливу на свідомість громадян, спрямовані на 
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розпалювання національної і релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної 

війни, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення 

суверенітету і територіальної цілісності України». Про важливість системного 

захисту інформаційної безпеки нашої країни свідчить зафіксоване в Стратегії 

національної безпеки України завдання Кабінетові Міністрів України та 

державним органам за відповідною сферою національної безпеки розробити та 

подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України Стратегію 

інформаційної безпеки. 

Отже, безпосереднім об’єктом державної зради є суспільні відносини у 

сфері національної безпеки України, складовими якої виступають відносини у 

сфері охорони суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, 

обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України. 

Наявність декількох складових безпосереднього об’єкту цього злочину, 

посягання хоча б на один із яких (за наявності інших ознак складу злочину) є 

достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, породжує 

питання про можливість диференціації кримінальної відповідальності або 

індивідуалізації покарання за цим критерієм. Адже, «об’єкт злочину надає 

можливість виробити підстави й критерії вибору об’єктів кримінально-правової 

охорони і засобів їх захисту, а також оптимальні правила побудови 

законодавства про кримінальну відповідальність та кваліфікації злочинів» [150, 

с. 5]. 

Можна припустити, що окремі складові безпосереднього об’єкту 

державної зради відрізняються одна від одної за критерієм важливості, 

пріоритетності, як основи національної безпеки та існування самої держави. 

Калібрування їх не є метою нашого дослідження, але варто заначити, що 

порушення територіальної цілісності шляхом відторгнення територій країни чи 

нанесення безповоротної шкоди обороноздатності (наприклад, знищення 

стратегічних військових об’єктів чи масовий перехід на сторону противника 

військових формувань) є в обмеженому часовому проміжку більш суспільно 

небезпечними ніж посягання на економічну чи інформаційну безпеку. Адже 
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шкода, заподіяна останнім, як правило, може бути усунена протягом відносно 

невеликого періоду. 

Зазначимо, що дослідниками вже запропоновано підхід до побудови 

ієрархії національних інтересів, в основу якого покладено ступінь їх важливості 

для забезпечення національної безпеки. «Національні інтереси, наприклад, 

можуть бути класифіковані як такі, реалізація яких має високу, середню та 

низьку ступінь важливості для національної безпеки. Так, очевидно, що високу, 

тобто найвищу ступінь важливості будуть мати національні інтереси, реалізація 

яких пов’язана зі збереженням (захистом) та розвитком національних цінностей, 

втрата яких породжує реальну загрозу фізичному та духовному існуванню 

народу або руйнації державного утворення. Фактично це інтереси виживання 

народу, бо мова йде про збитки (шкоду) для національної безпеки, які є 

недопустимими. Наприклад, територіальна цілісність або державний 

суверенітет саме ті інтереси, про які йде мова. Тому за будь-яких умов необхідно 

уникнути вказаних збитків (шкоди) використовуючи весь потенціал, який є у 

розпорядженні держави, у тому числі й використання збройних сил» [47, с.78-

79]. 

Зазначене дозволяє ставити питання щодо диференційованого підходу за 

критерієм важливості об’єкту посягання до визначення ступеня тяжкості 

конкретного протиправного діяння, яке відповідає складу злочину «Державна 

зрада».  При вирішенні цього питання може бути використаний і досвід таких 

країн, як Німеччина і Велика Британія, де, як уже зазначалось в підрозділі 1.2 

цієї роботи, існує поділ державної зради на «високу зраду» та просто «зраду». 

Адже в нормах, які встановлюють кримінальну відповідальність за «високу 

зраду», передбачені протиправні посягання на найважливіші, за оцінкою 

іноземного законодавця, цінності та інтереси в сфері національної безпеки. 

Врахування ступеня суспільної небезпечності посягань на окремі складові 

безпосереднього об’єкту державної зради може бути здійсненим або шляхом 

диференціації кримінальної відповідальності, або індивідуалізації покарання за 

вчинення цього злочину. Разом із тим, це питання потребує подальших наукових 
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досліджень, які мають бути здійснені, перш за все, фахівцями в галузі 

національної безпеки держави. Зважаючи на це, питання щодо 

диференційованого підходу до посягань на різні складові безпосереднього 

об’єкта державного зради вважаємо за можливе викласти лише на рівні 

постановки проблеми. 

З об’єктом кримінального правопорушення безпосередньо пов’язаний і 

його предмет. М. І. Панов звертає увагу на ту обставину, що «предмет злочину, 

який належить безпосередньо до сфери об’єкта злочину, вказує на зв’язок 

об’єкта з об’єктивною стороною та іншими елементами складу злочину, багато 

в чому визначає фактичні ознаки останнього, характер і ступінь його суспільної 

небезпеки» [117]. 

У науці кримінального права та практиці його застосування не викликає 

сумнівів, що предметом злочину є речі матеріального світу. Разом із тим, немає 

узгодженої позиції щодо питання про те, які саме пов’язані з об’єктом злочину 

речі матеріального світу слід визнавати предметом злочину. Так, в якості 

предмета злочину пропонується визначити речі, з певними властивостями яких 

кримінальний закон пов’язує наявність у діях особи ознак конкретного складу 

злочину[150, c.33], заподіюється шкода об’єкту [117] або у зв’язку з якими чи з 

приводу яких вчинюється злочин [153]. 

У монографічному дослідженні, присвяченому теоретичним основам 

пізнання предмету злочину, А. А. Музика і Є. В. Лащук доходять висновку, що 

«предмет злочину – це факультативна ознака об’єкта злочину, що знаходить 

свій прояв у матеріальних цінностях (котрі людина може сприймати органами 

чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), з приводу яких та 

шляхом безпосереднього впливу на які (або без такого впливу) вчиняється 

злочинне діяння» [103, с. 167].  

Цілком переконливою є позиція науковців, що предмет злочину належить 

до сфери об’єкта кримінального правопорушення і являє собою предмет 

матеріального світу, у зв’язку з яким або з приводу якого таке правопорушення 

вчиняється. Слід погодитися з Н. О. Гуторовою, яка зазначає, що «предмети 
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належать до сфери суспільних відносин – об’єктів злочинів. Вони або 

виступають їх матеріальним виразом, або наявність чи відсутність цих 

предметів є умовою нормального функціонування суспільних відносин» [51, с. 

123].  

Предмет злочину являє собою ознаку складу злочину лише у випадках, 

коли він передбачений в якості такої ознаки кримінальним законом. Науковці 

звертають увагу на те, що предмет злочину має виступати обов’язковою 

ознакою складу злочину, що матиме місце як у випадках, коли він названий у 

законі або прямо випливає з його змісту [117; 150]. Ця юридична ознака є 

обов’язковою, оскільки не може визнаватися предметом злочину річ 

матеріального світу, не передбачена кримінальним законом як ознака 

конкретного злочину. З огляду на це поняття «факультативна ознака об’єкту 

злочину», яке використовують А. А. Музика і Є. В. Лащук вдається спірним, 

оскільки для конкретного складу злочину всі ознаки є обов’язковими. Про певну 

факультативність можна казати лише в аспекті того, що предмет злочину не є 

ознакою всіх без винятку складів злочину, але такий підхід не є прийнятним 

окремих, конкретних складів злочинів.  

Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 111 КК показує, що предмет 

злочину виступає його ознакою лише в такій формі державної зради, як 

шпигунство. Визначення поняття шпигунства міститься у ст. 114 КК, відповідно 

до якої ним є передача або збирання з метою передачі іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну 

таємницю. З цього законодавчого положення випливає, що предметом 

шпигунства виступають відомості, які містять державну таємницю.  

У ст. 1 Закону України «Про державну таємницю» зазначено, що 

«державна таємниця (також секретна інформація) – це вид таємної інформації, 

що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх 

відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких 

може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, 

встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні 
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державою». Тобто, визначення державної таємниці містить ознаку наслідку: 

передбачається можливість заподіяння шкоди інтересам держави у разі 

розголошення цього виду таємної інформації. Таким чином державній таємниці  

надається кримінально-правова охорона.  

В ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлений перелік 

даних, що є державною таємницею. Це інформація у чотирьох сферах: 

1) оборони: про зміст стратегічних і оперативних планів та інших 

документів бойового управління, підготовку та проведення військових 

операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, про напрями 

розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, їх кількість, 

тактико-технічні характеристики, а також про інші найважливіші показники, які 

характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну 

готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-

технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань 

тощо; 

2) економіки, науки і техніки: про зміст мобілізаційних планів державних 

органів та органів місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи 

мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та 

обсяги постачання стратегічних видів сировини і матеріалів, а також про плани, 

зміст, обсяг, фінансування та виконання державного оборонного замовлення 

тощо; 

3) зовнішніх відносин: про військове, науково-технічне та інше 

співробітництво України з іноземними державами, якщо розголошення 

відомостей про це завдаватиме шкоди національній безпеці України; про 

експорт та імпорт озброєння, військової і спеціальної техніки, окремих 

стратегічних видів сировини і продукції; 

4) державної безпеки та охорони правопорядку: про засоби, зміст, плани, 

організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, 

методи і результати оперативно-розшукової, розвідувальної і 

контррозвідувальної діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше 
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співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що провадять таку 

діяльність; про склад і конкретних осіб, що є негласними штатними 

працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну і 

контррозвідувальну діяльність. 

Разом з тим, в ч. 2 ст. 8 даного Закону встановлено заборону відносити до 

державної таємниці будь-які відомості, якщо цим будуть звужуватися зміст і 

обсяг конституційних прав та свобод людини і громадянина, завдаватиметься 

шкода здоров'ю та безпеці населення. 

Так, не відноситься до державної таємниці інформація: 

про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, про 

вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини; 

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні 

події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян; 

про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи 

харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а 

також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і 

культури населення; 

про факти порушень прав і свобод людини і громадянина; 

про незаконні дії державних органів, органів місцевого самоврядування та 

їх посадових і службових осіб; 

інша інформація, доступ до якої відповідно до законів та міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не 

може бути обмежено. 

Предмет шпигунства як форми державної зради законодавець обмежує 

лише відомостями, які містять державну таємницю. З вивчених нами 40 вироків, 

винесених судами країни за ст. 111 КК, лише у 6 вироках йшлося про державну 

зраду у формі шпигунства,  Разом із тим, як свідчить аналіз судової практики, 

суб’єктів отримання інформації (іноземна держава, іноземна організація або їх 

представники) цікавить не лише інформація, яка містить державну таємницю, 
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але й інша інформація, щодо якої завербована особа одержує завдання щодо її 

збору і передачі.  

Так, наприклад, вироком Солом’янського районного суду м. Києва від 24 

січня 2018 року була визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 

КК України особа, яка, перебуваючи на посаді техніка-оператора ПЕОМ відділу 

інформаційного забезпечення в/ч 3078 та діловода у службі радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту служби екологічної безпеки Головного 

управління Національної гвардії України, у період з серпня 2016 року по 

жовтень 2017 року, діючи умисно на шкоду суверенітету, територіальній 

цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, за 

попередньою змовою з представником ГРУ ГШ ЗС РФ – громадянином РФ 

збирала з метою подальшої передачі останньому відомості, що становлять 

державну таємницю, та надавала представникам вказаної іноземної організації 

допомогу в проведенні підривної діяльності проти України шляхом збирання та 

передачі відомостей військового характеру, що циркулюють в системі 

Національної гвардії України. Як свідчить аналіз цього судового рішення, особа 

одержувала завдання від представника ГРУ ГШ ЗС РФ на збір і передачу не 

лише відомостей, що становлять державну таємницю, а й інших відомостей, які 

належать до категорії «Для службового користування». Щодо останніх дії 

винної були оцінені судом як вчинення державної зради у формі надання 

представникам вказаної іноземної організації допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України шляхом збирання та передачі відомостей військового 

характеру. В той же час очевидно, що винна вчинила однорідні дії зі збирання 

та передачі представнику іноземної держави певних відомостей, але при цьому 

такі дії через існуюче кримінально-правове визначення було кваліфіковано як 

дві різні форми державної зради (Додаток Г, № 5). 

На нашу думку, обмеження предмету шпигунства, у тому числі і як форми 

державної зради, лише відомостями, що містять державну таємницю, не є 

переконливим. Рішення щодо такого обмеження законодавець ухвалив у 2001 

році при прийнятті КК, відмовившись від визнання предметом шпигунства 
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відомостей, які не становлять державної таємниці, але збираються на 

замовлення іноземної держави, іноземної організації або їх представників для 

використання на шкоду національній безпеці. Разом із тим, при вирішенні цього 

питання необхідно враховувати сучасні загрози національній безпеці України, а 

також широко розповсюджену практику замовлень з боку іноземної сторони 

завербованим особам відомостей, які не становлять державної таємниці, але 

потрібні для використання на шкоду національній безпеці нашої держави. На 

підставі цього вважаємо, що законодавче визначення предмету шпигунства має 

охоплювати як відомості, які становлять державну таємницю, так і 

відомості, які не становлять державної таємниці, але збираються на 

замовлення іноземної держави, іноземної організації або їх представників для 

використання на шкоду національній безпеці, у зв’язку з чим потрібно внести 

відповідні зміни до ст. 114 КК. 

Як вже зазначалося, ми виходимо з того, що предметом злочину є лише 

той предмет матеріального світу, який передбачений кримінальним законом в 

якості ознаки складу відповідного злочину. Для злочину, передбаченого ст. 111 

КК, закон передбачає предмет злочину лише при його вчинення у формі 

шпигунства. В той же час, в науці кримінального права висловлена думка, що 

«такі форми як перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період 

збройного конфлікту й надання іноземній державі, іноземній організації або 

їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти 

України, можуть виступати як безпредметні злочини або мати 

найрізноманітніші предмети злочинного посягання» [25, с. 191]. Зазначена 

позиція не може бути підтримана, оскільки для таких форм державної зради, як 

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту 

та надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України предмет злочину не 

передбачений в якості ознаки складу злочину. 
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2.2 Характеристика об’єктивної сторони складу державної зради 

Об’єктивна сторона складу злочину – це елемент, який характеризує 

злочин ззовні, являючи собою зовнішню сторону суспільно небезпечного 

посягання. У теорії кримінального права вона розглядається як така, що, 

«будучи зовнішнім проявом суспільно небезпечного діяння, що посягає на 

об’єкт кримінально-правової охорони, … визначає, у чому полягає кримінальне 

правопорушення та які наслідки воно спричиняє, за яких умов місця, часу та 

обстановки це кримінальне правопорушення має місце, в який спосіб і за 

допомогою яких засобів чи знарядь воно вчиняється» [63, с.163]. 

Незважаючи на те, що всі елементи і ознаки складу злочину є 

обов’язковими для наявності підстави кримінальної відповідальності, ознакам 

об’єктивної сторони приділяється особлива увага. Як цілком слушно зазначає 

П. Фріс, «саме виконання об’єктивної сторони складу злочину, в абсолютній 

більшості випадків … є підставою для застосування кримінального закону для 

притягнення винного до кримінальної відповідальності. У цьому положенні 

знаходить свій прояв принцип об’єктивізації кримінальної відповідальності, 

принцип об’єктивного ставлення за провину[167, с.129]. 

Дослідники звертають увагу, що «за своєю правовою природою, зовнішня 

сторона будь-яких злочинів є надзвичайно складною та багатоаспектною. Так, 

об’єктивну сторону складу злочину становлять наступні ознаки:  

а) діяння (дія або бездіяльність) 

б) суспільно небезпечні наслідки;  

в) причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням (дією або 

бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками;  

г) об’єктивні обставини, з якими діяння пов’язане (місце, час, обстановка, 

спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину» [88; 89; 90]. 

В диспозиції ст. 111 КК передбачено, що державна зрада з об’єктивної 

сторони характеризується вчиненням хоча б однієї з таких дій: 1) перехід на бік 

ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту; 2) 

шпигунство; 3) надання іноземній державі, іноземній організації або їх 
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представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. 

Зазначеним видам дій, названим у ст. 111 КК, притаманна сукупність 

специфічних ознак, що дає підставу розглядати їх як форми вчинення державної 

зради. Оскільки склад цього злочину є формальним, то такі ознаки об’єктивної 

сторони злочину, як суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок між 

суспільно небезпечним діянням і наслідками не є обов’язковими ознаками 

об’єктивної сторони складу цього злочину. Як слушно зазначає Н. С. Кончук, 

відповідальність за державну зраду настає незалежно від заподіяння конкретної 

шкоди, яка часто буває істотно віддаленою від діяння у часі, важко піддається 

конкретизації та доказуванню [83, c.100]. 

Першою із передбачених в диспозиції ст. 111 КК форм державної зради є 

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту. 

В. Я. Тацій, вказує, що такий перехід може полягати у переході до ворога через 

лінію фронту, вступі на службу до лав армії ворожої держави, участі за її 

завданням у бойових діях проти України, наданні допомоги представникам такої 

держави тощо. Характеризуючи різні види такого переходу, науковець 

виокремлює так званий фізичний перехід, тобто перехід на територію ворожої 

держави, і так званий інтелектуальний перехід, тобто надання допомоги їй або 

її представникам на території України [87, с. 35]. М. І. Хавронюк цілком слушно 

вказує, що в конкретних випадках цей злочин може полягати у вступі на службу 

до певних військових чи інших формувань ворожої держави (поліції, каральних 

загонів, розвідки), наданні засобів для вчинення злочинів агентам спецслужб 

іноземних держав, усуненні перешкод для їх вчинення або наданні зазначеним 

агентам іншої допомоги [110, с. 335]. 

Вважаємо за необхідне уточнити, що фізичний перехід не завжди 

здійснюється на територію ворожої держави. Адже, такий перехід може мати 

місце на території, тимчасово окуповані ворогом. Також, потребує уточнення, 

що інтелектуальний перехід на сторону ворожої держави полягає в наданні не 

будь якої допомоги, а лише такої, що вчиняється на шкоду основам національної 

безпеки України в інтересах ворожої сторони, а в окремих випадках може 
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призвести до зміни на користь ворога балансу сил у війні чи збройному 

конфлікті. 

Кримінальний закон вказує, що державна зрада у формі переходу на бік 

ворога може бути вчинена лише в умовах воєнного стану або в період збройного 

конфлікту. Як відзначає Л. М. Демидова, поняття воєнного стану «можна 

насамперед віднести до понятійного апарату конституційного права й теорії 

держави і права» [57, с.82]. Дійсно, в ст. 64 Конституції України закріплено, що 

в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі 

обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Відповідно до 

ст. 83 Конституції України у разі оголошення указу Президента України про 

введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях 

Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без 

скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під 

час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня 

першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після 

скасування воєнного чи надзвичайного стану. Відповідно до п. 31 ст. 85 

Конституції України до повноважень Верховної Ради належить затвердження 

протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про 

введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях, про загальну або часткову мобілізації. Згідно своїх повноважень, 

Президент України на підставі п. 20 ст. 106 Конституції України приймає 

відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та 

введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози 

нападу, небезпеки державній незалежності України. 

Таким чином, відповідно до Конституції України, воєнний стан вводиться 

відповідним указом Президента України про введення воєнного стану в Україні 

або в окремих її місцевостях, затвердженим Верховною Радою України. 

Згідно із Законами України «Про правовий режим воєнного стану» й «Про 

оборону України» воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться 

в Україні або окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 
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небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних 

для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також 

тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень. 

Узагальнюючи викладене, слід погодитись з Л.М. Демидовою, що «до 

ознак умов воєнного стану при державній зраді у формі переходу на бік ворога 

можна віднести: 1) нормативно-правову – наявність нормативно-правового акта 

у виді Указу Президента України, затвердженого Верховною Радою України 

про оголошення воєнного стану; 2) ситуаційну – наявність конкретної 

оголошеної ситуації у виді чинного режиму воєнного стану; 3) територіальну – 

місцем вчинення злочину є територія України або окрема її місцевість, на який 

оголошено воєнний стан, або територія іншої країни, на який знаходиться, 

наприклад, військовослужбовець національних збройних формувань, що беруть 

участь у заходах, пов’язаних із проголошеним воєнним станом; 4) часову – дія 

(чинність) такого Указу на час учинення злочину» [57, с.83]. 

О. Ф. Бантишев надає такі характеристики поняттю збройного конфлікту: 

«збройний конфлікт передбачає ведення бою з військовим противником. Він 

може відбуватись як  в умовах воєнного стану,  так і в мирний час. Це наявність 

безпосереднього бойового зіткнення з противником, бойових дій у визначеному 

районі й у визначений відрізок часу» [25, с. 113-114]. 

На відміну від воєнного стану, поняття збройного конфлікту в чинному 

законодавстві України не визначено. В період 2015-2020 року був чинним Указ 

Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, яким 

затверджувалось рішення РНБО України «Про нову редакцію Воєнної  

доктрини України». У вказаному акті збройний конфлікт визначався як  

«збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний 

конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах 



 92 

території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний 

конфлікт)». В попередній редакції «Воєнної доктрини України» було зазначено, 

що «збройним конфліктом, що може виникнути в разі обмеженого збройного 

зіткнення на державному кордоні між Україною та іншою державою (збройний 

конфлікт на державному кордоні) або збройних зіткнень всередині України 

(збройний конфлікт всередині держави) за участю непередбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань». Тобто, після агресії РФ стало 

зрозумілим, що всередині держави можливий внутрішній збройний конфлікт за 

підтримки ззовні, а також, що збройне зіткнення з іншою державою може мати 

характер не лише збройного конфлікту на державному кордоні, а й 

міжнародного збройного конфлікту. В чотирьох попередніх редакціях «Воєнної 

доктрини України» термін «збройний конфлікт» відсутній. 

В прийнятій 2020 року чинній редакції «Стратегії воєнної безпеки 

України», яка замінила «Воєнну доктрину України», визнається, що «на 

національному рівні РФ залишається воєнним противником України, який 

здійснює збройну агресію проти України, тимчасово окупував територію АР 

Крим та міста Севастополь, ОРДЛО, системно застосовує воєнні, політичні, 

економічні, інформаційно-психологічні, космічні, кібер- та інші засоби, що 

загрожують незалежності, державному суверенітету і територіальній цілісності 

України». Водночас, в зазначеному акті відсутнє визначення збройного 

конфлікту та не констатується факт його наявності в поточний період, а лише 

розглядаються ймовірні сценарії  застосування сил безпеки і оборони для 

виконання завдань з оборони України в разі виникнення збройного конфлікту. 

Такий підхід виглядає непослідовним, адже ще 18 січня 2018 р. в Законі України 

«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» констатується, що збройні формування РФ та окупаційна 

адміністрація РФ встановили та здійснюють загальний контроль на  тимчасово 

окупованій території Донецької та Луганської областей. Дії РФ на території 

ОРДЛО, АР Крим та міста Севастополя грубо порушують принципи та норми 
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міжнародного права, зокрема шляхом: систематичного недодержання режиму 

припинення вогню та продовження обстрілів цивільних об’єктів та 

інфраструктури, що спричиняють численні жертви серед цивільного населення, 

військовослужбовців Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань. Питання, як в часі та місці можуть 

поєднуватись окупація, контроль збройними формуваннями  РФ частини 

території України, що призводить до загибелі від обстрілів громадян України, 

проведення Україною операції Об’єднаних сил та, при цьому, відсутність 

збройного конфлікту, залишається риторичним.  

Визначення збройної агресії, наявність якої зафіксовано в «Стратегії 

воєнної безпеки України», міститься в статті 1 Закону України «Про оборону 

України»: «збройна агресія - застосування іншою державою або групою держав 

збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається 

будь-яка з таких дій: 

вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на 

територію України, а також окупація або анексія частини території України; 

блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення 

комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав; 

напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові 

сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти 

України; 

засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або 

нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти 

України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно 

переліченим в абзацах п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна 

участь третьої держави у таких діях; 

дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала 

в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою 

(державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому - восьмому цієї 

статті; 
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застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, 

які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною 

міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше 

порушення умов, передбачених такими договорами, або продовження 

перебування цих підрозділів на території України після припинення дії 

зазначених договорів».  

Аналізуючи положення законодавства України, Л. М. Демідова робить 

висновок, що «збройна агресія є лише різновидом підстав для оголошення 

воєнного стану поряд із загрозою нападу, реально існуючою небезпекою 

основам національної безпеки нашої країни» [57, с. 84]. 

Слід відзначити, що окупація РФ АР Крим та міста Севастополь, а також 

протиправні дії РФ на Донбасі, цілком відповідають ознакам, які містяться у 

визначенні агресії згідно з пунктами а), b), c), d), e) і g) статті 3 додатка до 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 р. «Визначення 

агресії» (3314(XXIX)). Такі дії є тяжким злочином проти міжнародного миру та 

є підставою для міжнародно-правової відповідальністі РФ як держави та 

міжнародної кримінальної відповідальністі її вищого керівництва. 

В аспекті відповідальності за державну зраду М.І. Хавронюк зазначає, що 

збройний конфлікт відбувається поза межами воєнного стану – у разі 

фактичного початку воєнних дій, але ще до оголошення воєнного стану, або 

взагалі у мирний час та є юридичним синонімом до поняття бойова обстановка. 

Науковець цілком слушно звертає увагу на те, що «збройний конфлікт може 

бути проявом гібридної війни – війни, основним інструментом якої є створення 

державою-агресором в іншій державі внутрішніх конфліктів з подальшим їх 

використанням для досягнення політичних цілей. Типовими компонентами 

гібридної війни є використання таких методів, спрямованих проти іншої 

держави: пропаганда з метою створення чи поглиблення в ній внутрішніх 

суспільних протиріч з переходом в інформаційну війну; створення економічних 

проблем з переходом в економічну війну та протидію економічним зв’язкам 

країни-жертви з іншими країнами; підтримка сепаратизму і тероризму; 
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сприяння створенню нерегулярних збройних формувань, їх фінансування та 

матеріальне забезпечення тощо. При цьому держава-агресор намагається 

видаватися непричетною до розв’язаного конфлікту»[110, с.336] . 

Зазначимо, М. І. Хавронюк свій висновок про те, що збройний конфлікт 

може бути проявом гібридної війни робить у Науково-практичному коментарі 

до Кримінального кодексу України, виданому у 2019 році (11-те видання), тоді 

як в попередніх виданнях цієї праці таке розуміння збройного конфлікту було 

відсутнє. Очевидно, що в умовах військової агресії РФ проти України, в науці 

кримінального права з’являються нові підходи до розуміння злочинів проти 

основ національної безпеки України. Певною мірою, це є відповіддю на 

виклики, які постали перед державою і суспільством в цей складний період 

життя нашої країни. Переліком проявів гібридної війни автор показує, в якій 

ворожій діяльності вчиненням державної зради державі-агресору надається 

допомога у проведенні підривної діяльності проти України. Така позиція 

науковця є цілком переконливою і такою, що заслуговує на повну підтримку.  

У теорії кримінального права спірним є питання щодо моменту закінчення 

такої форми державної зради, як перехід на бік ворогу в умовах воєнного стану 

або під час збройного конфлікту. Як вже зазначалося, такий перехід може бути 

як фізичним, так і інтелектуальним. При цьому немає одностайності у тому, чи 

необхідно для складу закінченого злочину лише висловити ворожій державі або 

її представнику, або представнику незаконного воєнізованого формування 

бажання сприяти їх діяльності, або особа має виконати певні дії в інтересах 

ворога. 

М. І. Хавронюк вважає, що «перехід на бік ворога є закінченим злочином 

з моменту, коли громадянин України виконав в інтересах ворога певні дії на 

шкоду України». На думку науковця, «надання згоди виконати такі дії 

(наприклад, поступити на службу до поліції) є готуванням до вчинення злочину 

і залишає можливість добровільної відмови від його доведення до кінця»[86, с. 

57]. Такої ж позиції додержується і Н. С. Кончук, яка робить висновок про те, 
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що «державна зрада, вчинена способом переходу на бік ворога, є закінченим 

злочином із часу вчинення конкретних зрадницьких дій». [83, c. 82].  

З таким визначенням моменту закінчення державної зради у формі 

переходу на бік ворога в умовах воєнного стану або під час збройного конфлікту 

не погоджується Ю. В. Баулін. На підтвердження своєї думки науковець 

наводить такі аргументи: «визначення цієї форми державної зради дійсно 

сформульоване як злочин з формальним складом і це означає, що перехід на бік 

ворога є закінченим злочином вже з моменту здійснення такого переходу – 

тобто дачі згоди громадянином України на співробітництво з ворогом на шкоду 

інтересам України». [27, c. 427]. Остання точка зору, на нашу думку, є більш 

переконливою, оскільки ґрунтується на конструкції складу злочину, 

передбаченого ст. 111 КК, як злочину з формальним складом. Немає жодних 

підстав не констатувати наявність державної зради у зазначеній формі у діях 

військовослужбовця, який, наприклад, самовільно залишив поле бою, фізично 

перейшов на територію ворожої держави або тимчасово окуповану територію, 

запропонував свою допомогу у військових діях проти України уповноваженому 

представнику ворожої держави і отримав згоду на таку допомогу. 

Разом із тим, слід звернути увагу на те, що сам факт фізичного переходу 

на територію ворожої держави, або навіть звернення до представника ворожої 

держави чи непередбаченого законом воєнізованого або збройного формування 

з пропозицією про виконання дій в їх інтересах, неможна вважати закінченим 

злочином, передбаченим ст. 111 КК.  Цілком обґрунтованою є думка науковців, 

які звертають увагу на те, що «кваліфікувати дії громадянина України як 

державну зраду у формі переходу на бік ворога в умовах воєнного стану або в 

період збройного конфлікту можна лише за наявності в особи (суб’єкта злочину) 

контакту з представниками (органами) противника. Вчинення будь-яких 

злочинних дій при наявності в особи бажання надати противнику фактичну 

допомогу в його ворожих діях проти України за відсутності такого контакту не 

може кваліфікуватися як перехід на бік ворога» [25, c.115]. Такої ж позиції 
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додержується і Н. С. Кончук, яка звертає увагу на необхідність двостороннього 

зв’язку (об’єктивного та суб’єктивного) зв’язку. [83, с. 79].  

Погоджуючись з вищевикладеним можна додати, що перехід на бік ворога 

як одна із форм вчинення державної зради може бути вчинена і в результаті 

попереднього отримання злочинного завдання від іноземної держави чи її 

представника, і за власної ініціативи без попереднього отримання такого 

завдання. В останньому випадку для складу закінченого злочину необхідно, щоб 

особа, яка вчинила перехід на бік ворога, отримала згоду від уповноваженого 

представника ворожої держави чи непередбаченого законом воєнізованого або 

збройного формування на надання їм допомоги.  

В теорії кримінального права домінуючою є позиція, що перехід на бік 

ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту може бути вчинений 

лише шляхом активних дій [87, с. 35; 110, с. 335]. Таку позицію ми вважаємо 

переконливою і такою, що ґрунтується на кримінальному законі. Зважаючи на 

це, складно погодитись з Н.С. Кончук, що перехід на бік ворога можливий у 

формі бездіяльності. Дослідник наводить змодельований приклад [83, c. 78], в 

якому боєць мав передати інформацію про загострення бойової обстановки 

внаслідок ворожого наступу для вжиття підрозділом заходів захисту. Однак 

військовий свідомо, з мотивів ворожого ставлення до представників державної 

влади, а також ненависті до України, жодних дій не вчинив, і як наслідок, 

підрозділ зазнав поразки. Видається, що для кваліфікації таких дій як переходу 

на бік ворогу необхідно щоб зазначений боєць спочатку здійснив такий перехід 

у формі активних дій – дачі згоди на співробітництво з ворожою стороною за 

ініціативною останньої або за власною ініціативою. Відсутність двостороннього 

зв’язку між особою, яка вчинила державну зраду та уповноваженим 

представником ворожої сторони виключає наявність розглядуваної форми цього 

злочину. За таких умов позиція Н. С. Кончук щодо визнання переходом на бік 

ворога бездіяльності у виді «таємної», за власною ініціативою допомоги 

ворожій стороні, видається суперечливої та недостатньо обґрунтованою. 
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Таким чином, моментом закінчення державної зради у формі переходу на 

бік ворогу в умовах воєнного стану або збройного конфлікту є вчинення 

активних дій, які полягають у дачі згоди на співробітництво з ворожою 

стороною за пропозицією представника останньої, або ініціативна пропозиція 

особи на співробітництво з ворожою стороною, прийнята її уповноваженим 

представником. Обов’язковою ознакою зазначеної форми державної зради є 

обстановка її вчинення – в умовах воєнного стану або збройного конфлікту. 

Враховуючи вищевикладене, слід було б очікувати відсутність у сучасній 

вітчизняній судовій практиці прикладів притягнення до кримінальної 

відповідальності за державну зраду у формі переходу на бік ворогу в умовах 

воєнного стану або збройного конфлікту, що мав місце на території АР Крим та 

міста Севастополя. Це пов’язано з тим, що воєнний стан у цей час не 

оголошувався, а збройного конфлікту у виді військового зіткнення на цій 

території фактично не було, оскільки військові підрозділи і правоохоронні 

органи не отримали наказ від керівництва держави на застосування зброї проти 

агресора. Однак, незважаючи на це, суди в окремих випадках визнавали 

винними у вчиненні державної зради у формі переходу на бік ворога осіб, які 

будучи військовослужбовцями на час окупації території АР Крим або міста 

Севастополя, перейшли на службу в РФ. Із проаналізованих нами 43 вироків за 

ст. 111 КК (з яких 4 виправдальних), в 6 випадках особи обвинувачувались в 

державній зраді у формі переходу на бік ворога в умовах воєнного стану або в 

період збройного конфлікту. 4 вироки були обвинувальними, а 2 – 

виправдальними: у зв’язку з відсутністю воєнного стану (Додаток Г, № 16) та 

оскільки «ДНР» є «терористичною організацією і не містить жодних ознак, 

притаманних державі», а ворогом «за конструкцією ч. 1 ст. 111 КК України може 

бути лише інша держава або державне утворення» (Додаток Г, № 19). Щодо 

інших осіб рішення були протилежними. Так, винним у вчиненні державної 

зради у формі переходу на бік ворога судом визнано військовослужбовця 

Збройних сил України, механіка-водія танкового взводу танкової роти 

танкового батальйону військової частини А2320, який у третій декаді березня 
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2014 року, знаходячись на території військової частини А2320 в с. Перевальне 

АР Крим, вчинив перехід на бік ворога у період збройного конфлікту, що 

виразилося: в отриманні паспорта громадянина РФ, виданого Федеральною 

міграційною службою 28 березня 2014 року, в укладанні контракту із 

Командуванням ВМС ЗС РФ та фактичному проходженні військової служби за 

контрактом з 28 березня 2014 року у військовій частині 13140 ВМС ЗС РФ, яка 

дислокується с. Перевальне АР Крим. 17 листопада 2015 року Оболонський 

районний суд м. Києва встановив, що зазначена особа, будучи громадянином 

України та військовослужбовцем Збройних Сил України, маючи звання 

старший матрос, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер 

свого діяння та передбачаючи, що внаслідок його дій буде завдано шкоду 

державній безпеці України у вигляді заподіяння шкоди суверенітетові, 

територіальній цілісності, обороноздатності, на порушення вимог ст. ст. 4, 65, 

68 Конституції України, ст.ст. 1, 17 Закону України «Про оборону України», ст. 

ст. 9, 11, 14, 16, 37, 40 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 

ст. 2, 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та ст. ст. 1, 2, 3, 6, 8, 

23, 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», вчинив 

перехід на бік ворога у період збройного конфлікту. За вказані дії зазначену 

особу судом було визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 

111, ч. 1 ст. 408 КК України (Дезертирство) та призначено покарання із 

застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 років без 

конфіскації майна та з позбавленням військового звання – старший матрос 

(Додаток Г, № 11).  

Як державна зрада у формі переходу на бік ворога (ч. 1 ст. 111 КК) було 

кваліфіковано дії громадянина України, який, являючись військовослужбовцем 

та проходячи військову службу за контрактом на посаді планшетиста 

командного пункту військової частини А1100, яка дислокувалась в смт. 

Новофедорівка Сакського району АР Крим, відмовився в один із днів третьої 

декади березня 2014 року на загальному шикуванні особового складу військової 

частини А1100 виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних 
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Силах України та заявив про намір проходити службу в Збройних Силах РФ, а 

також у подальшому уклав контракт про проходження військової служби та був 

зарахований в списки особового складу Збройних Сил РФ (Додаток Г, № 22). 

Аналіз судової практики також свідчить, що мають місце різні підходи до 

кваліфікації схожої за більшістю ознак складу злочину протиправної поведінки 

українських правоохоронців та державних службовців, які в період з березня 

2014 року активно долучились до діяльності нелегітимних органів управління в 

так званих «ДНР» та «ЛНР», а також в АР Крим та міста Севастополя.  

За вчинення таких дій громадянам України, які мешкали в АР Крим та в 

Севастополі, інкримінується державна зрада. Зокрема, Генеральна прокуратура 

відкрила кримінальні провадження щодо 413 колишніх працівників 

прокуратури Криму, яких підозрюють у державній зраді. Слідчі встановили, що 

ці працівники прокуратури Криму, обіймаючи посади прокурорсько-слідчих 

працівників органів прокуратури України, перейшли на роботу до незаконно 

створеної прокуратури Республіки Крим, чим сприяли представникам РФ у 

проведенні підривної діяльності проти України [174]. Крім того, аналогічним 

чином кваліфікуються дії військовослужбовців СБУ: на офіційному сайті 

Служби безпеки України опубліковано «Список колишніх співробітників СБ 

України, які зрадили присязі і перейшли на бік ворога», до якого включено 1402 

особи з числа співробітників центрального управління, регіональних органів та 

органів військової контррозвідки з дислокацією в АР Крим та м. Севастополі 

[145]. Зауважимо, що незважаючи на таку кількість виявлених державних 

зрадників, лише 6 вироків винесено в порядку заочного провадження (in 

absentia) (Див.: Додаток Г). 

Натомість, в Донецькій області факти переходу співробітників 

правоохоронних органів, прокуратури, судів тощо на бік незаконних структур 

так званих «ДНР» та ЛНР» неодноразово  кваліфіковано як участь та сприяння 

діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК). Зокрема, в серпні 2015 

року прес-служба Прокуратури Донецької області повідомила про направлення 

до суду обвинувального акту для заочного засудження так званого «в.о. 
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Міністра внутрішніх справ «ДНР». Слідчим управлінням прокуратури 

Донецької області було проведено досудове розслідування у кримінальному 

провадженні стосовно колишнього заступника начальника управління – 

начальника відділу боротьби з торгівлею людьми управління боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУМВС України в Донецькій 

області Олексія Дікого. Під час досудового розслідування прокуратурою 

встановлено, що у травні-червні 2014 року О. Дікій, порушуючи присягу 

працівника органів МВС України, разом із представниками терористичній 

організації «ДНР» брав участь у захопленні адміністративної будівлі УБОЗ в 

Донецькій області в місті Донецьку. 

Цікаво, з точки зору подальшої кваліфікації злочинної поведінки 

обвинуваченого, звучить фраза з повідомлення прес-служби: «залишившись на 

окупованій бойовиками території, міліціонер-зрадник безпосередньо став 

членом терористичної організації «ДНР». В 2014 році колишнього 

правоохоронця було призначено  на посаду першого заступника Міністра 

внутрішніх справ «ДНР». А вже на початку 2015 року, після присвоєння звання 

«Герой Донецкой Народной Республики», О. Дікого було призначено на посаду 

в.о. Міністра внутрішніх справ терористичної організації «ДНР». В 

повідомленні прес-служби зазначається, що О. Дікому повідомлено про підозру 

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 

України – участь у терористичній організації [133]. 

Аналогічним чином кваліфіковано злочинну поведінку колишнього 

прокурора, який звільнившись восени 2014 року з посади начальника одного із 

відділів прокуратури Донецької області, від 2015 року співпрацює з 

терористичною організацією «ДНР». За повідомленням прес-служби 

прокуратури Донецької області, дії обвинуваченого кваліфіковано як участь та 

сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). 

Обвинувальний акт спрямовано до суду для проведення заочного судового 

розгляду. Знову звертає на себе увагу формулювання в публікації: «зараз 41-

річний зрадник обіймає посаду «начальника управління нагляду за виконанням 



 102 

законів Генеральної прокуратури ДНР». В публікації повідомляється, що 

«посідаючи псевдо посаду, посібник терористів надає злочинні накази, вказівки 

підпорядкованим йому особам щодо організації та контролю проведення 

слідства та перевірок, санкціонує незаконні затримання, приводи та розшуки 

осіб і вчиняє інші протиправні дії, направлені на порушення конституційних 

прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території 

Донецької області» [60]. 

В обох наведених прикладах фігурантів називають зрадниками, але 

обвинувачують в участі та сприянні діяльності терористичної організації. 

Таким чином, можна констатувати, що зберігається тенденція, про яку 

зазначала Л.П. Брич: «вивчення та узагальнення судової практики в 

кримінальних справах приводить до висновку, що в сучасний період у ній – 

суцільний різнобій» [31, c.21]. 

Доречним буде згадати раніше висловлену думку, що виконання 

громадянами України функцій представників влади РФ, а також входження їх 

до складу терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» фактично є переходом на 

бік ворога в умовах збройного конфлікту та завданням тим самим шкоди 

суверенітетові, територіальній цілісності та незалежності, обороноздатності, 

державній, економічній та інформаційній безпеці України, що може бути 

кваліфіковано як державна зрада [142, с.132]. Саме так окремі дослідники 

розширено трактують перехід на бік ворога як «вчинення будь-яких дій на 

користь іноземної держави, з якою Україна перебуває у стані війни чи збройного 

конфлікту. Наприклад, вступ на службу до органів, організацій чи формувань 

такої іноземної держави, надання їм допомоги (засобів чи знарядь), усунення 

перешкод, заздалегідь обіцяне приховання діяльності органів, організацій чи 

формувань таких іноземних держав чи їх окремих представників» [108, c. 277]. 

Однак, попри активний науковий пошук вітчизняних дослідників та 

чисельні пропозиції щодо втілення результатів такого пошуку у законодавчу 

практику, наявна правова невизначеність поняття збройного конфлікту та 

консолідована впродовж понад 7 років позиція вищого керівництва держави 
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щодо недоцільності введення в Україні воєнного стану попри триваючу агресію 

РФ проти нашої країни, фактично унеможливлюють притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, які вчинили державну зраду у формі 

переходу на бік ворога. Адже, всі дослідники єдині в думці, що «обов’язковою 

ознакою об’єктивної сторони аналізованої форми державної зради є час 

вчинення злочину – в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту» 

[87, c.13]. М. І. Хавронюк уточнює, що «специфікою цієї форми державної зради 

є те, що вона може бути вчинена лише в умовах воєнного стану або, хоча й у 

мирний час, але в період збройного конфлікту» [109, c.268]. 

Підсумовуючи, доводиться з жалем констатувати, що в період з початку 

збройної агресії РФ проти України не створено відповідних кримінально-

правових засад для успішної протидії одному з масових протиправних проявів 

– державній зраді в формі переходу на бік ворога.  

Наслідком цього стало малоефективна правозастосовна практика. При 

визначені причин та шляхів подолання вищевикладених проблем кваліфікації 

злочинів, вчинених на окупованих територіях України, заслуговує уваги думка 

Т.А. Лєснієвскі-Костарєвої, що «помилки правозастосування багато в чому 

обумовлені неясністю, недостатньою чіткістю правових приписів. З аналізу 

судово-слідчих помилок застосування кваліфікуючих ознак, видно, що 

неостанню роль в ускладненні тлумачення останніх відіграють недоліки їх 

законодавчого формулювання» [96, с. 193]. Саме на цю проблему вказують 

вітчизняні дослідники: воєнний стан на території України не вводився, а 

наявність збройного конфлікту ніяк законодавчо не визначено. Низький рівень 

нормативного регулювання цього питання і суперечливість законодавства 

України, призводить до виникнення проблеми кваліфікації переходу на бік 

ворога в період збройного конфлікту, та, відповідно, унеможливлює 

призначення належного покарання винному [72, с. 59]. Висловлена дослідником 

в 2016 році позиція, що «невизначеність, яка простежується в актах парламенту 

(відбувається збройна агресія чи терористична діяльність), не повинна 

відтворюватися у вироках судів, у яких конкретні особи притягуються до 
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кримінальної відповідальності за окремими статтями Кримінального кодексу 

України» [45, с. 12], залишається досі лише сподіванням. 

Другою формою вчинення державної зради є шпигунство. Це 

протиправне діяння в КК передбачене не лише як ознака об’єктивної сторони 

складу злочину, описаного ч. 1 ст. 111 КК, а й як окремий склад злочину в ст. 

114 КК. Законодавцем встановлено, що єдиною розмежувальною ознакою цих 

тотожних за об’єктом та об’єктивною стороною протиправних діянь виступає 

суб’єкт: суб’єктом вчинення державної зради у формі шпигунства є громадянин 

України, а диспозиція ст. 114 КК визначає таким суб’єктом іноземця або особу 

без громадянства. Звертає на себе увагу штучність такого розділу і 

багаточисельні суперечливості у кримінально-правовій кваліфікації дій осіб, які 

вчинили цей злочин в співучасті громадян України та громадян інших держав. 

Разом із тим, більш докладно це питання буде висвітлено в підрозділі 2.3 цієї 

роботи. 

Поняття «шпигунство» визначено в ч. 1 статті 114 КК України як передача 

або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або 

їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю. Із 

законодавчого визначення шпигунства випливає, що з об’єктивної сторони воно 

може характеризуватися: 1) передачею іноземній державі, іноземній організації 

або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю; 2) 

збиранням з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнім 

представникам відомостей, що становлять державну таємницю. 

Шпигунство є злочином з усіченим складом, оскільки воно вважається 

закінченим з моменту початку збирання зазначених відомостей або з моменту їх 

передачі [87, с. 39.]. Уточнює цю позицію В.О. Навроцький: «оскільки й 

передача, й збирання в даному разі вживаються для позначення недоконаності, 

то названі дії вважаються виконаними, а злочин – закінченим з моменту початку 

збирання чи передачі інформації або певних предметів – носіїв інформації» [105, 

с. 76].  
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Очевидно, що вчинення державної зради у формі шпигунства можливе як 

із власної ініціативи суб’єкта злочину, так і за попередньою пропозицією 

представника іноземної держави. З проаналізованих нами 43 вироків (з них 39 

обвинувальних), шпигунство мало місце у 5 вироках, всі були обвинувальними. 

(Додаток Г). 

Прикладом державної зради у формі шпигунства є дії особи, засудженої 

06 червня 2017 року вироком Хмельницького міськрайонного суду 

Хмельницької області. Встановлено, що ця особа, під час проходження 

військової служби в Збройних Силах України у військовому званні «майор» на 

посаді заступника командира 3 авіаційної ескадрильї по роботі з особовим 

складом 7 бригади тактичної авіації ім. П. Франка Повітряних Сил Збройних 

Сил України, діючи умисно, з корисливих мотивів, на шкоду суверенітетові, 

територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 

економічній та інформаційній безпеці України, в період з червня по вересень 

2014 року, вчинив державну зраду у формі шпигунства, тобто передачі 

представникам іноземної держави – РФ відомостей, що становлять державну 

таємницю, а також у формі надання представникам іноземної держави допомоги 

у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом підготовки, 

планування та спроби виконати злочинне завдання останніх щодо заволодіння 

військовим літаком Збройних Сил України та здійснення перельоту ним на 

територію РФ або на тимчасово окуповану територію України – АР Крим. За 

вчинення цього злочину призначене покарання у виді позбавлення волі строком 

на 12 років (Додаток Г, № 4). 

Аналіз наведеного прикладу показує, що перехід на бік ворога в умовах 

воєнного стану або в період збройного конфлікту та шпигунство можуть 

виступати формами надання допомоги у проведенні розвідувально-підривної 

діяльності, на що цілком слушно звертає увагу З. А. Загиней [70, с. 97]. Відтак, 

дослідниця вважає, що «у диспозиції ст. 111 КК України доцільно вказати, 

формулюючи третій спосіб вчинення державної зради, на надання іншої 

(виділено нами С.С.) допомоги у здійсненні цієї діяльності». Крім того, З. А. 
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Загиней «з метою уточнення змісту відповідного поняття у диспозиції ч. 1 ст. 

111 КК України запропоновано використати у ній замість термінологічного 

звороту «підривна діяльність» зворот «розвідувально-підривна діяльність» [70]. 

Зазначена пропозиція видається обґрунтованою, адже матеріали значного числа 

кримінальних проваджень та судових рішень за ст. 111 КК свідчать про 

причетність іноземних розвідувальних та інших спеціальних служб до посягань 

на національну безпеку України. 

В канун початку агресії РФ проти України В. М. Шлапаченко, 

посилаючись на досвід формування законодавства про кримінальну 

відповідальність за шпигунство в Європі другої половини ХІХ століття, вірно 

вказав, що криміналізація здобування та збирання секретів відбувалась в умовах 

необхідності захисту таємниць від супротивника у війні [178, c.88]. Однак, 

дослідник вважає доцільним виключити з диспозиції ч.1 ст. 114 слова «або 

збирання з метою передачі», [178, с.91], пропонуючи у законодавстві про 

кримінальну відповідальність шпигунство як протиправну діяльність визначити 

як «незаконне передавання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представнику відомостей, що становлять державну таємницю, або незаконне 

заволодіння такими відомостями представником іноземної держави чи 

іноземної організації» [178, с. 92]. З такою пропозицією важко погодитись, 

особливо в умовах наявних викликів національній безпеці України. Відмова від 

формулювання цього складу злочину як злочину з усіченим складом не має під 

собою належного наукового і практичного обґрунтування на сучасному етапі 

розвитку української держави, а тому не може бути підтриманою. Більш того, 

як уже зазначалось у підрозділі 2.1, з урахуванням необхідності захисту 

національної безпеки України в умовах збройної агресії з боку РФ, існує 

необхідність у розширенні предмета цього злочину. 

Наступною, третьою з передбачених у ст. 111 КК України формою 

державної зради є надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Ця 

форма характеризується наданням будь-якої допомоги зазначеним суб’єктам в 
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проведенні підривної діяльності проти України, окрім тієї, що охоплюється 

двома іншими формами державної зради – шпигунством і переходом на бік 

ворога у умовах воєнного стану або під час збройного конфлікту. 

За визначенням О.Ф. Бантишева та О.В. Шамари, підривною діяльністю є 

«різновид боротьби, здійснюваної проти України державами, їх спеціальними 

службами, партіями, закордонними антиукраїнськими організаціями, окремими 

ворожими елементами, що знаходяться на території України, з метою підриву 

чи ослаблення конституційного ладу України, нанесення шкоди суверенітету, 

територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, 

економічній чи інформаційній безпеці України» [25, с. 119]. Як вважає М.І. 

Хавронюк, «надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України 

передбачає сприяння їх можливим чи дійсним зусиллям заподіяти шкоду 

державній безпеці України. При цьому підривною слід визнавати будь-яку 

діяльність, пов’язану зі спробою зміни системи вищих органів державної влади 

нелегітимним шляхом, з втручанням у міжнародну або внутрішню політику 

України, зі спробою змінити її територію або знизити обороноздатність, з 

ужиттям заходів щодо посилення економічної залежності України від інших 

держав тощо. Отже, види підривної діяльності проти України можуть бути 

різноманітними. Різною може бути й допомога у проведенні такої діяльності. 

Вона може надаватися шляхом організації чи виконання конкретного злочину, 

схиляння до державної зради інших осіб, усунення перешкод для вчинення 

певних діянь тощо» [63, с. 820]. 

Науковці детально роз’яснюють, в яких конкретних проявах може 

реалізуватися надання допомоги у проведенні підривної діяльності: це може 

бути «видача державної таємниці, сприяння іноземним шпигунам, диверсантам, 

терористам, дії, спрямовані на розлад грошової, кредитної, валютної систем 

України» [105, с. 82], й «сприяння таємним представникам іноземних розвідок, 

укриття розвідника або його спорядження, надання йому транспортних засобів, 

а також іншої техніки, надання різних матеріалів, продуктів харчування, 
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приховування слідів вчинених ним злочинів» [87, с. 36]. Також можливе 

надання допомоги в організації чи виконанні конкретного злочину, схилення до 

державної зради інших осіб [87, с. 58]. Ця форма державної зради також матиме 

місце у випадках, коли особа за завданням іноземних держав організує або 

вчиняє на шкоду Україні будь-який інший злочин проти основ національної 

безпеки України [ 87, с. 36]. Таким чином, для вчинення державної зради  в цій 

формі притаманна висока варіативність суспільно небезпечних дій. Це, зокрема, 

підтверджується і наявною правозастосовною практикою, адже найбільша 

кількість вироків була постановлена за вчинення злочину у даній формі. 

В. Я. Тацій звертає увагу на те, що при цій формі не має значення, як діяла 

особа – за завданням іноземної держави чи з власної ініціативи. Цією формою 

охоплюються і випадки, коли особа, за завданням іноземних держав або їх 

представників, організовує (або вчинює) на шкоду інтересам України будь-який 

інший злочин проти основ національної безпеки України (наприклад, диверсію, 

посягання на життя державного чи громадського діяча). У таких випадках 

відповідальність повинна наставати за сукупністю злочинів У цій формі 

державна зрада вважається закінченою з моменту, коли особа фактично почала 

надавати допомогу іноземній державі, іноземній організації чи їх представникам 

у проведенні підривної діяльності проти України [87, с.36]. 

Також М.І. Хавронюк уточнює, що під іноземною організацією, як 

випливає зі змісту диспозиції ст. 111, слід розуміти будь-яку державну чи 

недержавну установу, підприємство, об’єднання, орган іншої країни, у тому 

числі політичну партію, релігійну організацію, комерційне підприємство, а 

також міждержавну чи міжнародну організацію, у тому числі неофіційну, 

нелегітимну чи злочинну («тіньовий» уряд у вигнанні, міжнародна 

терористична організація тощо), крім офіційної міжнародної організації, членом 

якої є Україна. Іноземною організацією є також військова, політична, 

економічна, фінансова, прикордонна чи інша розвідка. Дослідник також вважає, 

що іноземною за певних обставин може бути визнана й організація, 
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зареєстрована в Україні, а представником іноземної організації не обов’язково є 

іноземець чи особа без громадянства [110, c.337-338]. 

Розглядувана форма державної зради в проаналізованих судових вироках 

є найбільш розопвсюдженою – вона мала місце у 35 з 43 випадків, інколи особи 

визнавались винними у вчиненні як надання іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності 

проти України, так і шпигунства. 

Прикладом вчинення державної зради у цій формі можуть слугувати дії 

особи, засудженої 10 грудня 2019 року заочним вироком Святошинського 

районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України до 14 років позбавлення волі. Колишній 

депутат Верховної Ради АР Крим VI скликання брала участь у засіданнях 

Верховної Ради АР Крим, на яких прийнято постанову «О независимости 

Крыма», згідно з якою створено нелегітимне державне утворення «Республика 

Крым», а також постанову «О правоприемстве Республики Крым». Крім того, 

ця особа взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу 

«Государственный Совет Республики Крым», чим забезпечила функціонування 

вказаного незаконно створеного органу, та своїм голосуванням у засіданні, на 

якому прийнято так звану «Конституцию Республики Крым», відповідно до якої 

«Республіка Крим стала невід’ємною частиною території РФ». Ці дії в 

подальшому призвели до окупації півострова Крим та були кваліфіковані як 

надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти 

України (Додаток Г, № 57). Характерно, що в березні 2020 року, в шосту 

річницю проведення «псевдореферендуму» в Криму, Прокуратура АР Крим 

звітувала, що до українських судів направили 91 обвинувачення проти 

кримських і севастопольських депутатів, які сприяли проведенню голосування. 

Крім того, прокуратура оголосила про підозру у вчиненні державної зради, 

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинення дій, 

спрямованих на захоплення державної влади і оголосила в розшук незаконно 
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призначених голову та одного з членів «Виборчої комісії республіки Крим», які 

забезпечували організацію і проведення вищевказаного «референдуму» [127]. 

Інша група кримінальних проваджень за ст. 111 КК стосувалась осіб, які 

приймали участь у незаконному створенні судових органів чи представницьких 

органів на території анексованого АРК. Суб’єкти злочину продовжуючи 

реалізувати свій умисел проходять конкурси на заняття вакантних посад у таких 

органах чи беруть участь у виборах, а потім здійснюють незаконну діяльність у 

межах незаконно наданих повноважень. При цьому, Генеральна прокуратура 

повідомила про підозру в державній зраді 276 суддям Криму, які всупереч 

вимогам законодавства України, порушуючи присягу судді, після анексії РФ 

півострова Крим з березня 2014 року почали здійснювати «правосуддя» у так 

званих судах Республіки Крим та протиправно приймати судові рішення. У 

листопаді-грудні 2014 року вони, відповідно до указів президента країни-

агресора «Про призначення суддів федеральних судів», перейшли на службу до 

вказаних незаконно створених судів. 

Незважаючи на те, що СБУ і Генеральна прокуратура України розміщує 

на офіційних сайтах інформацію про тисячі осіб, які вчинили державну зраду, 

кількість кримінальних проваджень за ст. 111 КК суттєво відрізняється. Як вже 

зазначалось, у 2014 році – 65, у 2015 році – 80, у 2016 році – 126, у 2017 році – 

89, у 2018 – 127, у 2019 – 123, у 2020 – 145, за 6 місяців 2020 року – 122. В період 

з 2014 по 2019 роки лише щодо 97 осіб, звинувачуваних в державній зраді, 

судові рішення набрали законної сили. Ще меншою є кількість обвинувальних 

вироків, винесених за ст. 111 КК. Тому, «очевидно, що ці рішення лише 

намічають тенденції підходів судової влади до вирішення комплексу питань 

щодо кримінальної відповідальності за державну зраду , але не можуть 

слугувати для глибокого аналізу цих підходів – кількість недостатня для 

відповідального дослідження» [141, с. 389]. 

Слід відзначити, що в переважній більшості вироків за вчинення 

державної зради фігурують військовослужбовці, правоохоронці, прокурори, 

судді та члени представницьких органів АР Крим та м. Севастополя. Натомість, 
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лише в поодиноких випадках до кримінальної відповідальності за державну 

зраду притягуються їх колеги з ОРДЛО, де також мали місце масові зрадницькі 

прояви. Зазвичай, участь в діяльності окупаційної адміністрації РФ та 

незаконних збройних формувань, організованих РФ на території ОРДЛО 

колишніх українських військовослужбовців, правоохоронців, суддів тощо 

кваліфікується за ст. 2583 «Створення терористичної групи чи терористичної 

організації».  

Корисним для перегляду підходів щодо кваліфікації дій зрадників на 

ОРДЛО є приклад М.І. Хавронюка, який переглянув свою попередню позицію, 

що «не є ворожими незаконні формування сепаратистського, ультрареакційного 

характеру, які ведуть боротьбу з легітимними органами влади України» [109, 

с.268] , яку він висловив в 2012 році. В 2019 році М.І. Хавронюк вже був 

впевнений, що «перехід  на бік ворога в період збройного конфлікту може мати 

місце і в формі вступу громадянина України до незаконних формувань 

сепаратистського, ультрареакційного характеру, терористичних організацій, які 

ведуть боротьбу з легітимними органами влади України» [110, с. 336]. 

Іншою проблемою є співвідношення між державною зрадою і суміжними 

злочинами, зокрема вчиненням за завданням іноземної держави, іноземної 

організації або її представників інших злочинів проти основ національної 

безпеки України, а також терористичного акту та інших злочинів, пов’язаних з 

тероризмом, масових заворушень тощо. Як свідчить аналіз ситуації, яка 

склалася в Україні в останнє десятиліття, підривна діяльність проти нашої 

держави нерідко має форми організацію з боку держави-агресора вчинення цих 

злочинів з метою дестабілізації ситуації в Україні, окупації території тощо. За 

таких умов, як вірно зазначають дослідники, такі дії мають кваліфікуватися за 

сукупністю злочинів – державної зради у формі надання допомоги іноземній 

державі, іноземній організації або їх представникам у проведенні підривної 

діяльності проти України, а також інших злочинів, вчинення яких іноземна 

сторона використовує для здійснення підривної діяльності проти України [87, c. 

36; 169]. Разом із тим, як свідчить аналіз судової практики, досить часто суди, 
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навіть встановивши наявність іноземного «замовника» вчинення злочинів проти 

громадської безпеки або певних злочинів проти основ національної безпеки 

України, не кваліфікують такі дії за сукупністю з державною зрадою. Вважаємо, 

що таке рішення не відповідає чинному законодавству і безпідставно пом’якшує 

кримінальну відповідальність, а тому судова практика в цій частині потребує 

змін. 

Слід відзначити, що Служба безпеки України, прокуратура та інші 

правоохоронні органи фіксують та здійснюють комплекс заходів з протидії 

«кримінальній» активності, спрямованій з території ОРДЛО на підконтрольні 

українській державі території. Йдеться про організовану торгівлю 

наркотичними засобами, перевезення контрафактної продукції, переміщення 

членів організованих злочинних угруповань тощо. За висновками фахівців, 

зазначені протиправні прояви є частиною гібридної війни РФ проти України. 

В зв’язку з цим, вкрай важливим в контексті сучасного правозастосування 

та судової практики є висновок О.Ф. Бантишева та О.В. Шамари, що державну 

зраду в формі надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України 

утворюють, зокрема, дії, які при відсутності злочинних зв’язків кваліфікувалися 

б як окремі, самостійні злочини, які не є державною зрадою. Сюди відносять 

передусім учинені за завданням іноземних держав (іноземних розвідок), 

іноземних організацій або їхніх представників злочини проти основ 

національної безпеки України (посягання на життя державного чи громадського 

діяча, диверсія та ін.) [25, 119-120]. Також, дослідники вважають, що «не можна 

виключати й можливість того, що надання іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності 

проти України може полягати і в здійсненні інших злочинів: бандитизм (ст. 257 

КК України), контрабанда (ст. 201 КК України), контрабанда наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.305 КК України), 

масові заворушення (ст. 294 КК України), незаконне переправлення осіб через 

державний кордон України (ст. 332 КК України), порушення правил 
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міжнародних польотів (ст. 334 КК України) і залучення свідомо невинного до 

кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України); злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і 

комп’ютерних мереж (ст. 361-363-1 КК України) та ін. 

У зв’язку з тим, що такого роду дії посягають на різні об’єкти й утворюють 

об’єктивну сторону інших злочинів, дії зрадника в подібних випадках слід 

кваліфікувати за сукупністю злочинів, тобто за ч. 1. ст. 111 КК України й 

іншими, відповідно до вчиненого, статтями КК України» [25, с. 120].  

Розділяючи зазначену позицію та виходячи з реалій протиправної 

діяльності представників окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО та учасників 

незаконних збройних формувань, організованих РФ на території ОРДЛО, 

доцільно звернути увагу, що до вищенаведеного переліку слід включити також 

виділені В. Н. Кубальським злочини, об’єктом яких виступає чи може виступати 

державний суверенітет України: терористичний акт (ст. 258), втягнення у 

вчинення терористичного акту (ст. 2581), публічні заклики до вчинення 

терористичного акту (ст. 2582), створення терористичної групи чи 

терористичної організації (ст. 2583), сприяння вчиненню терористичного акту 

(ст. 2584), фінансування тероризму (2585), пропаганда війни (ст. 436), 

планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437), 

посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443), застосування 

зброї масового знищення (ст. 439) [93, c.279].  

Крім вищеназваних злочинів, які вчиняються поряд з державною зрадою, 

реаліями гібридної війни РФ проти України стали такі прояви, як сепаратизм та 

колабораціонізм, які потрібно відрізняти від державної зради. 

Політологи визначають «сепаратизм» (від лат. separatus – окремий) як рух 

за територіальне відокремлення частини держави з метою створення нового 

державного утворення або надання певній частині держави автономного статусу 

за національними, мовними, релігійними ознаками [124, с. 600]. При цьому, 

«сепаратизм веде до порушення суверенітету, єдності та територіальної 

цілісності держави, нівелює принцип непорушності кордонів, зазвичай 
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приводить до міждержавних і міжнаціональних конфліктів» [112, с 352], тобто 

несе загрозу тим суспільним відносинам, які є безпосереднім об’єктом складу 

злочину «державна зрада». 

Очевидно, що в Україні жодна з названих вище ознак з часу відновлення 

державності не набувала такої гостроти, яка б обумовила збройне протистояння 

між представниками різних націй, носіями різних мов або прихильниками тієї 

чи іншої релігії. Водночас, в АР Крим та в східних областях України штучно 

насаджувались наративи щодо етносоціальної унікальності цих регіонів. 

Провідниками цих ідей виступали окремі політичні партії, громадські та 

релігійні організації. При цьому, як підґрунтя для такого штучного сепаратизму 

в Україні використовувались різні обставини, що виділяються наукою: 

«нерівномірність соціального, економічного, екологічного, культурного, 

зокрема мовного, розвитку окремих регіонів, що породжує сподівання тих чи 

інших спільнот на самозбереження та поліпшення умов існування, а також 

помилки, прорахунки, зловживання центральної влади (непоодинокі випадки, 

коли роль цього фактора з пропагандистською метою штучно перебільшується 

лідерами сепаратистів)» [180, с. 469]. 

Однак, вирішальну роль в «сепаратизмі» на території України зіграв 

інший фактор, визначений наукою: «вплив з-за кордону певних держав, а 

подеколи – й міжнародних терористичних організацій, з метою 

підпорядкування та експлуатації ресурсів і населення відокремлених регіонів» 

[180, с. 469]. 

Як зазначає дослідник, «домінуючу роль у формуванні сепаратизму в 

Україні має зовнішній вплив на ситуацію в Україні з боку РФ, який проявляється 

наданням матеріальних, фінансових ресурсів, політичної та інформаційної 

підтримки, шляхом здійснення дипломатичного, економічного та 

завуальованого військового тиску на користь сепаратистів» [138]. Доречно 

відзначити, що цей процес має двосторонній характер: реципієнти російської 

«допомоги»  навзаєм надають РФ допомогу в проведенні підривної діяльності 

проти України. Тобто, вчиняють державну зраду. При цьому, необхідно 
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зауважити, що формулювання «надання іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності 

проти України» може давати підстави вважати, що суб’єкт вчинення злочину 

приєднується до підривної діяльності, яка вже здійснюється проти України. З 

урахуванням цього, доцільно акцентувати, що до цієї форми вчинення 

державної зради належить також й ініціювання підривної діяльності проти 

України, зокрема, – заклики до іноземної держави або звернення до неї з 

проханням про військове втручання у внутрішні справи України. 

Слід зазначити, що в Кримінальному кодексі Республіки Казахстан 

передбачена відповідальність за сепаратистську діяльність (ст. 180). 

Кримінально караними згідно цієї норми є пропаганда або публічні заклики до 

порушення унітарності та цілісності Республіки Казахстан, недоторканності і 

невідчужуваності її території або дезінтеграції держави, а так само 

виготовлення, зберігання з метою розповсюдження або розповсюдження 

матеріалів такого змісту (максимальна санкція – позбавлення волі на строк до 

семи років). Додатковою кваліфікуючою ознакою, яка підвищує ступінь 

суспільної небезпеки та, відповідно, кримінальну санкцію (позбавлення волі на 

строк від п'яти до десяти років), є вчинення тих самих дій особою з 

використанням свого службового становища або лідером громадського 

об'єднання, або з використанням засобів масової інформації або мереж 

телекомунікацій, або групою осіб або групою осіб за попередньою змовою, в 

тому числі з використанням коштів, отриманих з іноземних джерел [7]. Таким 

чином, вказівка на вчинення злочину з використанням коштів з іноземних 

джерел надає складу злочину, передбаченого ст. 180 КК Республіки Казахстан, 

спільних ознак зі складом злочину, передбаченого ст. 111 КК України. Адже, 

цей елемент диспозиції ст. 180 КК Республіки Казахстан корелюється з 

позицією вітчизняних вчених, які вказують, що незалежно від форм, в яких 

об’єктивується державна зрада, основною її ознакою є ворожа діяльність, що 

проводиться як би за замовленням представників іноземної держави, іноземної 

організації чи їхньої розвідки проти своєї держави [173; 175, c. 197]. 
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Слід зауважити, що ст. 110 КК передбачає відповідальність за посягання 

на територіальну цілісність і недоторканність України, але кримінальна 

відповідальність за цей злочин та її диференціація жодним чином не пов’язана 

з наявністю або відсутністю підривної діяльності з боку іншої держави або 

використання коштів іноземної держави. Зважаючи на це, вчинення посягання 

на територіальну цілісність і недоторканість України за завданням іншої 

держави в межах надання останній або її представнику допомоги у проведенні 

підривної діяльності проти України слід кваліфікувати за сукупності злочинів, 

передбачених ст. ст. 110 та 111 КК. 

Спираючись на публікації в міжнародній пресі, Є.О. Письменський 

констатує, що «між подіями на сході України та сепаратизмом немає нічого 

спільного. Їхніх учасників правильніше називати не сепаратистами, а 

проросійськими колабораціоністами» [121, c. 25]. 

У вітчизняній науковій традиції закріпилось розуміння колабораціонізму 

як явища, притаманного періоду Другої світової війни: «колабораціонізм – 

співробітництво з фашистськими загарбниками в окупованих ними країнах під 

час Другої світової війни [36, с. 439]. 

Сучасний іноземний дослідник Б. Г. Гафт відзначає, що термін 

«колабораціонізм» використовується в академічній літературі для позначення 

добровільного і переважно ідеологічно мотивованого служіння в інтересах 

окупантів. При цьому «колабораціонізм включає в себе широкий спектр дій, 

коли служіння інтересам окупаційної влади полягає також в злочинах, участі в 

економічній експлуатації, ідеологічній підтримці, політичному 

співробітництві» [43]. 

Як зазначає Є.О. Письменський, в Україні не сформована якісна правова 

основа реагування на колабораціоністську діяльність, що створює підґрунтя для 

ухвалення неоднозначних рішень у правозастосуванні, із-поміж іншого 

ускладнюючи відмежування правомірного типу поведінки від протиправної. Ба 

більше: саме поняття колабораціонізму (або його аналогу) не є ані нормативно 

відбитим, ані доктринально розробленим за умов, що наявні прояви 
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співробітництва громадян України з окупантом потребують належної та 

однакової правової оцінки із установленням чітких меж правомірності такої 

поведінки, та з іншого боку, уможливлення невідворотності справедливої 

відповідальності за діяння, вчинені на шкоду національній безпеці держави під 

час окупації її території [121, с. 4-5.]. 

Дослідник знаходить пояснення вищеописаній різній правовій оцінці 

співпраці з окупантом в Криму та ОРДЛО прихованим характером окупації 

частин Донецької та Луганської областей, що поєднується з імітацією 

сепаратизму . При цьому, Є.О. Письменський як варіант вирішення даного 

протиріччя пропонує встановити в межах ст. 111 самостійну підставу 

відповідальності за колабораціонізм, сконструювавши відповідний склад 

злочину як привілейований стосовно державної зради. За такого підходу 

колабораціоністські діяння передбачатимуть більш м’яке (та водночас 

специфічне) покарання, ніж за решту форм державної зради [121, с. 101]. 

Подібне рішення прийнято в Литовській Республіці, Кримінальний кодекс 

якої в статті 120 встановлює для громадян Литви кримінальну відповідальність 

за колабораціонізм: «за умов окупації чи анексії допомога структурам 

незаконного уряду встановити окупацію чи анексію, придушення опору 

литовського населення або інша допомога незаконному уряду діяти проти 

Литовської Республіки» [8]. 

Очевидно, Є. О. Письменським намічено напрямок пошуку раціоналізації 

нормотворчого процесу та правозастосування в сфері протидії загрозам основам 

національної безпеки. Рухаючись по цьому шляху, слід визнати, що суспільна 

небезпечність такої форми державної зради, як надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України суттєво відрізняється від двох інших форм вчинення 

цього злочину. Це є підставою для диференціації кримінальної відповідальності 

за таке діяння шляхом виділення в окремий склад злочину з менш суворою 

санкцією. При цьому доцільним є вивчення досвіду зарубіжних країн щодо 

кримінально-правової охорони національної безпеки [141]. 
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Враховуючи вище викладені аргументи, вважаємо обґрунтованим 

кваліфікувати діяльність учасників незаконних воєнізованих формувань та 

представників адміністративних структур на території ОРДЛО як державну 

зраду у формі надання допомоги іноземній державі у проведенні підривної 

діяльності проти України. 

Водночас, з метою диференціації кримінальної відповідальності осіб, які 

надають допомогу РФ у проведенні діяльності на шкоду інтересам України, 

необхідно розглянути питання про введення до КК норми, яка б передбачала 

кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Йдеться про діяння, яке 

полягає в сприянні громадянином України на окупованій території державі-

окупанту, яке не є державною зрадою внаслідок відсутності з його боку надання 

допомоги в підривній діяльності проти України. Таке діяння характеризується 

меншою, порівняно з державною зрадою, суспільною небезпекою, а тому 

потребує криміналізації в окремому складі злочину. Разом із тим, вирішення 

цього питання потребує окремого наукового обґрунтування, яке виходить за 

межі цього дослідження. 

 

2.3 Суб’єктивні ознаки складу державної зради 

Суб’єктивні ознаки складу державної зради – це ознаки, які 

характеризують такі елементи цього складу злочину, як суб’єкт і суб’єктивна 

сторона. На відміну від об’єктивних ознак, які належать до зовнішніх ознак 

складу злочину, суб’єктивні відображають його внутрішню сторону. 

Суб’єкт складу державної зради. Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК суб'єктом 

кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може 

наставати кримінальна відповідальність. У наведеному визначенні 

законодавець називає обов’язкові ознаки зазначеного елементу складу 

кримінального правопорушення, які характеризують особу, що його вчинила: 1) 

ця особа є фізичною; 2) вона є осудною; 3) особа вчинила правопорушення у 

віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність. Ці 
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ознаки притаманні суб’єкту будь-якого кримінального правопорушення, а 

відсутність хоча б однієї із них виключає наявність складу правопорушення і, 

відповідно, підставу кримінальної відповідальності. 

Високо оцінюючи чіткість такого юридичного викладення поняття 

суб’єкта злочину, чим усувається можливість протиріч та неузгодженості 

тлумачення норми, О.О. Кашкаров відзначав, що «двох ознак суб’єкта злочину, 

таких як вік і осудність, більшість фахівців у галузі кримінального права 

вважають достатнім для притягнення фізичної особи до кримінальної 

відповідальності»[78]. Разом із тим, з позиції власної теорії «соціальної 

оболонки» В.М. Трубніков висловлював думку про недостатність для суб’єкту 

злочину ознак віку та осудності: «щоб мати повне і всеосяжне уявлення про всі 

риси і властивості такої особи, потрібні знання про її інші психічні 

характеристики, що є особливо важливим для встановлення причин і умов 

вчинення правопорушення й усіх його детермінант), а також наступного 

виховного процесу [154, с. 112]. 

У вітчизняному кримінальному праві традиційним є підхід, відповідно до 

якого суб’єктом кримінального правопорушення визнається лише фізична 

особа, тобто людина. За вчинення кримінальних правопорушень, суб’єкт яких 

відповідно до КК є загальним, відповідальності підлягають громадяни України, 

громадяни інших держав та особи без громадянства. Таке законодавче рішення 

дає підставу О. О. Житному говорити про принцип рівності всіх фізичних осіб 

перед кримінальним законом [67, c.360]. 

А. О. Пінаєв характеризуючи таку ознаку суб’єкта, як те, що ним може 

виступати лише фізична особа, зауважує, що йдеться лише про іноземців, які не 

наділені дипломатичним імунітетом [119, с. 91]. Така позиція є дискусійною, 

оскільки відповідно до ч. 1 ст. 31 Віденської конвенції про дипломатичні 

зносини дипломатичний агент користується імунітетом від кримінальної 

юрисдикції держави перебування. Певні обсяги імунітету передбачені ст. 37 

Конвенції для інших осіб, які відповідно до цього документу користуються 

імунітетом. У той же час згідно з ч. 4 ст. 31 імунітет дипломатичного агента від 
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юрисдикції держави перебування не звільняє його від юрисдикції держави, яка 

його акредитує. Більш того, ч. 1 ст. 32 Конвенції вказує, що держава, яка 

акредитує дипломатичних агентів і осіб, які користуються імунітетом 

відповідно до ст. 37 Конвенції, може відмовитись від імунітету. Таким чином, 

іноземець, який користується дипломатичним імунітетом, в разі вчинення ним 

кримінального правопорушення на території України або за її межами за 

наявності обставин, вказаних у ст. 8 КК, є суб’єктом такого правопорушення, 

але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні лише за 

умови відмови від імунітету з боку держави, яка його акредитувала. 

Визнання суб’єктом злочину лише фізичної особи було традиційним для 

радянського кримінального права і обґрунтовувалося, перш за все, 

відповідністю принципу особистої, персональної відповідальності кожної 

людини за винне вчинення нею суспільно небезпечне діяння [79, с. 99-100]. До 

теперішнього часу визнання лише фізичної особи суб’єктом кримінального 

правопорушення і, відповідно, заперечення проти кримінальної 

відповідальності юридичних осіб відстоює значна кількість сучасних фахівців в 

галузі кримінального права. Так, на думку О. О. Дудорова справжньої потреби 

в інституті кримінальної відповідальності юридичних осіб, «який ламає 

перевірені часом, усталені принципи і норми кримінального права, немає». 

Науковець закликає «пам’ятати, що чинне законодавство вже містить чимало 

приписів, за допомогою яких можна цілком успішно впливати на протиправну 

поведінку юридичних осіб». Тому він доходить висновку, що «принцип 

особистої, персональної відповідальності за злочин, вчинений винувато, є 

важливим досягненням людської цивілізації, від якого не варто відмовлятися 

навіть з огляду на деякі міжнародно-правові рекомендації та багатий, але досить 

неоднозначний зарубіжний досвід» [61, c. 41-47]. Прихильниками визнання 

суб’єктами кримінального правопорушення лише фізичних осіб у сучасній 

кримінально-правовій науці також є Є. Л. Стрельцов  [147], П. П. Андрушко 

[21], В. І. Борисов, Г. С. Крайник [29], О. М. Литвинов, А. М. Ященко [98] та 

інші. 
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В той же час, у вітчизняному кримінальному праві все більше науковців, 

використовуючи позитивний досвід зарубіжних країн, стають прихильниками 

запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. Так, ґрунтовне 

монографічне дослідження цієї проблематики було представлене В. К. 

Грищуком і О. Ф. Пасєкою, які доводять можливість і доцільність 

запровадження у вітчизняне кримінальне законодавство кримінальної 

відповідальності юридичних осіб [48]. Прихильниками такої позиції також ж є 

В. І. Цимбалюк [172], К. М. Данченко, В. І. Оперук [55], С. Лук’янченко [99] та 

інші. Автори позиції щодо необхідності запровадження кримінальної 

відповідальності юридичних осіб аргументують таке рішення, перш за все, 

більш високим рівнем ефективності кримінальної відповідальності за вчинення 

певних злочинів з точки зору досягнення мети загальної і спеціальної превенції, 

міжнародно-правовими зобов’язаннями України, наполягаючи при цьому на 

відповідності такого рішення принципам особистої, індивідуальної 

відповідальності. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб» 

від 23 травня 2013 року до Загальної частини КК було включено розділ XIV1 

«Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», що 

загострило дискусію щодо можливості та доцільності впровадження у 

вітчизняному кримінальному праві кримінальної відповідальності для 

юридичних осіб. В п. 4 ч. 1 ст. 963 КК передбачено, що підставами для 

застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, 

зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, які 

мають спільний родовий об’єкт зі ст. 111 КК «Державна зрада». Слід також 

згадати, що КК Естонії [15] в § 232 «Зрада» передбачено грошове покарання для 

юридичних осіб за сприяння іноземній державі, організації іноземної держави, 

іноземцю чи особі, яка діє на прохання іноземної держави, у ненасильницькій 
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діяльності, спрямованій проти незалежності та суверенітету чи територіальної 

цілісності Естонської Республіки, або збір та передача державної таємниці або 

секретної інформації іноземній стороні. Також, в § 2341 КК Естонії встановлено 

кримінальну відповідальність за підтримку війни проти Естонської Республіки 

чи окупації.  

Зауважимо, що питання щодо необхідності запровадження в 

кримінальному праві відповідальності юридичних осіб потребує окремого 

дослідження, яке виходить за межі цієї роботи. Разом із тим, аргументи, 

висловлені науковцями на користь цієї позиції, а також зарубіжний досвід 

застосування такої відповідальності, у тому числі за державну зраду, свідчить 

на користь кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

Аналіз існуючих положень КК щодо застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру показує, що існуючі в ст. 111 КК 

законодавчі обмеження суб’єкта цього злочину такою ознакою, як громадянство 

України, обмежує також і можливості включення ст. 111 КК до передбаченого 

п. 4 ч.1 ст. 963 КК переліку злочинів, за які застосовуються заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. В разі ж усунення зазначеного 

обмеження, такі заходи вважаємо можливими і доцільними. Такі форми 

державної зради, як шпигунство і  надання іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності 

проти України можуть бути вчиненими уповноваженими особами юридичної 

особи від імені та в інтересах юридичної особи, що потребує відповідного 

кримінально-правового реагування з боку держави. 

Наступною ознакою суб’єкта злочину є осудність. Відповідно до ч. 1 ст. 

19 КК осудною визнається особа, яка під час вчинення кримінального 

правопорушення могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 

Частина 2 цієї статті дає визначення стану неосудності, який є антиподом 

осудності і виключає наявність цієї ознаки складу злочину. Згідно цього 

законодавчого положення  не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка 

під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, 
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перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного 

захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або 

іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть 

бути застосовані примусові заходи медичного характеру. 

Аналіз положень, передбачених частиною 1 і 2 ст. 19 КК показує, що 

визначення неосудності зводиться лише до неможливості усвідомлювати 

особою свої дії або керувати ними внаслідок хворобливого стану психіки. Разом 

із тим, очевидним є той факт, що хворобливий стан психіки не є єдиною 

причиною, внаслідок якої суб’єкт злочину не може усвідомлювати свої дії або 

керувати ними. На цю обставину звертає увагу В. М. Бурдін, який у ґрунтовному 

монографічному дослідженні цілком слушно доводить безпідставність 

обмеження причин неосудності лише наявністю психічного розладу та 

шкідливість такого підходу. На думку науковця, до причин неосудності 

необхідно відносити: психічні та соматичні розлади; відставання у психічному 

розвитку; невідповідність психофізіологічних можливостей особи вимогам 

кримінально-значимої ситуації; непереборну силу – явища непередбачуваного 

чи невідворотного для особи характеру, впливу яких особа не могла уникнути 

або яким не могла запобігти; непереборний фізичний вплив; рефлекси [33, с. 

330-544]. У зв’язку з цим зроблено цілком слушний висновок: «об’єктивно 

існуюча багатофакторність впливів на інтелектуально-вольову діяльність 

людини на фоні відмови законодавця від диференціації причин неосудності, по 

суті, зумовила спотворення змісту окремих кримінально-правових понять та 

інститутів». [33, с. 708] 

На думку інших сучасних вітчизняних науковців, зокрема В. В. Леня [95], 

А. А. Васильєва [34], О. В. Зайцева [73], які спеціально досліджували проблеми 

осудності і неосудності в кримінальному праві, існуюче обмеження поняття 

неосудності лише психічним розладом заперечень не викликає. О. В. Зайцев 

також відстоює позицію щодо обов’язковості психічного розладу для визнання 

особи обмежено осудною, оскільки його наявність характеризує медичний 



 124 

критерій і є передумовою того психічного стану, який характеризується 

юридичним критерієм – «як значною мірою обмежена здатність особи 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними під час вчинення 

злочину» [73]. 

Як бачимо, прихильники обмеженого тлумачення причин неосудності, 

ґрунтуючись на традиційному для вітчизняного кримінального права підході до 

визначення осудності, залишають поза будь-якою кримінально-правовою 

оцінкою інші причини, які в реальному житті призводять до неможливості особи 

усвідомлювати свої дії або керувати ними. Разом із тим, вирішення цього 

питання по суті виходить за межі цього дисертаційного дослідження. 

Аналіз судової практики щодо відповідальності за державну зраду 

показав, що використання осіб, які страждають на психічні захворювання, 

вчинене представниками іноземної держави на шкоду національній безпеці 

України, є цілком можливим. Так, Ухвалою Деснянського районного суду м. 

Чернігова від 04 вересня 2015 року до особи застосовано примусові заходи 

медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із 

звичайним наглядом. Судом було встановлено, що зазначена особа була 

підготовлена співробітниками Федеральної Служби безпеки Російської 

Федерації та виконувала завдання розвідувального характеру, які полягали у 

зборі інформації про оперативно-службову діяльність підрозділів 

Держприкордонслужби України, інформації щодо розвитку соціально-

політичної ситуації в українському прикордонні, діяльності політичних партій 

та громадських об’єднань патріотичної спрямованості, релігійних установ тощо. 

Судом встановлено, що у цієї особи мали та мають місце клінічні ознаки 

розладів психічної діяльності у вигляді простої шизофренії (F20.6 за 

Міжнародною Класифікацією Хвороб 10 перегляду), у зв’язку з чим вона не 

могла усвідомлювати свої дії та керувати ними на період часу, до якого 

відноситься кримінальне правопорушення (Додаток Г, № 45). 

В той же час, дослідження судових рішень, контент-аналіз повідомлень в 

засобах масової інформації, а також власний досвід служби автора в СБ України 
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показав, що випадки вчинення державної зради неосудною особою, скоріше є 

виключенням із загального правила. Це певною мірою пов’язано з тим, що 

переважна більшість винних осіб належали до військовослужбовців, 

працівників правоохоронних органів, державних органів або місцевого 

самоврядування, обов’язковою умовою служби в яких є відсутність психічних 

розладів. В той же час, з урахуванням сталої тенденції до зростання кількості 

психічних захворювань, а також високого рівня психофізичного напруження, 

притаманного найбільш вразливій для вчинення державної зради військовій і 

правоохоронній діяльності, неможна виключити факти вчинення передбаченого 

ст. 111 КК діяння неосудною особою. Якщо ж законодавець підтримає наукову 

позицію щодо відмови від обмеження неосудності лише хворобливим станом 

психіки і необхідності диференціації причин неосудності, то можна 

прогнозувати збільшення кількості фактів вчинення державної зради в стані 

неосудності або обмеженої осудності, зокрема через невідповідність 

психофізіологічних можливостей особи вимогам кримінально-значимої 

ситуації, непереборну силу або непереборний фізичний вплив. 

Необхідною ознакою суб’єкта кримінального правопорушення є 

досягнення особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, віку 

кримінальної відповідальності. Частина 1 ст. 22 КК встановлює, що 

кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення 

кримінального правопорушення виповнилося шістнадцять років. В ч. 2 цієї 

статті робиться виключення з цього правила і надається вичерпний перелік 

кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких настає з 

чотирнадцяти років. Державну зраду до цього переліку не включено.  

Виходячи з КК, А. В. Савченко і О. М. Грудзур пропонують поділ злочинів 

залежно від віку суб’єкта на: а) злочини, вчинені неповнолітніми; б) злочини, 

вчинені повнолітніми [35, с. 419].  

Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») 

від 29.11.1985  щодо віку кримінальної відповідальності в п. 4.1. встановлюють, 
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що в правових системах, де визнається поняття віку кримінальної 

відповідальності для неповнолітніх, нижня межа такого віку не повинна 

встановлюватися на занадто низькому віковому рівні, враховуючи аспекти 

емоційної, духовної й інтелектуальної зрілості. В коментарі до цього пункту 

зазначається, що використання сучасного підходу полягає у визначенні 

здатності дитини перенести пов’язані з кримінальною відповідальністю 

моральні і психологічні аспекти, тобто у визначенні можливості притягнення 

дитини, в силу індивідуальних особливостей її сприйняття та розуміння, до 

відповідальності за явно антисуспільну поведінку. Якщо вікова межа 

встановлена на занадто низькому рівні або взагалі не встановлена, поняття 

відповідальності стає позбавленим сенсу. 

Як бачимо, в наведеному міжнародному документі увага акцентується на 

тому, що поведінка, за яку дитину слід притягувати до кримінальної 

відповідальності, має бути явно антисуспільною для її сприйняття та розуміння, 

а сама дитина має бути здатною перенести  пов’язані з кримінальною 

відповідальністю моральні і психологічні аспекти. Аналізуючи злочини проти 

основ національної безпеки України, відповідальність за які передбачена в 

розділі 1 Особливої частини КК через призму цих критеріїв, викликає сумнів 

обґрунтованість встановлення за ці злочини кримінальної відповідальності з 14 

років. Специфіка цих злочинів полягає в тому, що для усвідомлення і розуміння 

їх антисуспільного характеру потрібен певний рівень емоційної, духовної й 

інтелектуальної зрілості, такий характер не є очевидним для дитини віком до 16 

років. За допомогою високопрофесійної пропаганди і кваліфікованого 

психологічного впливу неповнолітніх віком від 14 до 16 років нескладно 

переконати в тому, що, вчиняючи посягання на національну безпеку, вони, 

наприклад, «рятують країну від фашистів, які зневажають пам’ять великої 

перемоги і вбиватимуть усіх, хто розмовлятиме російською». У сучасній 

українській історії, нажаль, такі приклади є непоодинокими. 

Зважаючи на це, видається недостатньо переконливим рішення 

законодавця встановити знижений вік кримінальної відповідальності з 14 років 
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за вчинення злочинів, передбачених ст. 112 КК «Посягання на життя державного 

чи громадського діяча» та ст. 113 КК «Диверсія». В разі позбавлення життя, 

заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, знищення або пошкодження майна 

загальнонебезпечним способом, за такі діяння відповідальність осіб віком від 14 

до 16 років мала б наставати на підставі загальних норм. 

Викладене свідчить про те, що державна зрада не має належати до 

злочинів, за які настає кримінальна відповідальність з 14 років. 

Вирішення цього питання не носить суто теоретичний характер. Події 

2014 року в АР Крим наочно засвідчили, що перед особою у віці 16 років чи 

навіть молодше може постати питання про вірність даній присязі або 

можливість вчинення державної зради. Так, у березні 2014 року під час анексії 

Севастопольський Військово-морський ліцей та Академія імені адмірала 

Нахімова ВМС України були підпорядковані ВМФ РФ. Прикладом мужності та 

вірності даній клятві ліцеїста і військовій присязі стали декілька підлітків 15-17 

років, які відмовились від продовження навчання в окупованому навчальному 

закладі. Навесні 2014 року на материкову частину України виїхало понад дві 

сотні курсантів, викладачів та ліцеїстів з Севастополя. Але більшість ліцеїстів 

та курсантів, як і їх командирів, залишись навчатись на окупованій території 

[46]. Без сумніву, ми пишаємось мужністю і героїзмом дітей, які не зрадили 

присязі і залишились вірними Вітчизні. Але, чи було б правильним притягувати 

до кримінальної відповідальності за державну зраду ліцеїстів, які у віці до 16 

років не знайшли в собі мужності протистояти агресору або піддались 

антиукраїнській пропаганді, у тому числі з боку своїх командирів-зрадників, і 

продовжили навчання у окупованому військовому ліцеї? На наше переконання 

така кримінальна відповідальність не може бути встановленою, оскільки, з 

одного боку, державна зрада не належить до очевидних, явних суспільно 

небезпечних посягань, з іншого – покарання за цей злочин дітей до 16 років не 

є необхідним і прийнятним для демократичного суспільства. 

Таким чином, загальними ознаками суб’єкта складу державної зради 

виступають його вчинення фізичною особою, яка є осудною і досягла 16 років. 
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Питання щодо включення ст. 111 КК до переліку злочинів, за які мають 

застосовуватися заходи кримінально-правового характеру до юридичних осіб, є 

таким, що потребує вирішення. 

Частина 2 ст. 18 КК вказує, що спеціальним суб'єктом кримінального 

правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, 

суб'єктом якого може бути лише певна особа. В ч. 1 ст. 111 КК зазначено, що 

державною зрадою є діяння, вчинене громадянином України, з чого випливає, 

що суб’єкт цього злочину є спеціальним. 

Закон України Про громадянство від 18 січня 2001 року № 2235-III в ч. 1 

ст. 1 визначає, що громадянин України – це особа, яка набула громадянство 

України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними 

договорами України, а громадянство України – це правовий зв’язок між 

фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та 

обов’язках. З цього випливає, що відповідно до чинного кримінального 

законодавства суб’єктом державної зради є особа, яка має правовий обов’язок з 

Україною та набула громадянство у встановленому законом та міжнародними 

договорами порядку.  

Визнання суб’єктом державної зради лише громадянина України 

виходить корінням ще з часів радянського кримінального право, яке, 

ґрунтуючись на жорстких ідеологічних постулатах авторитарного режиму, 

пред’являло до власних громадян значно суворіші вимоги порівняно з 

іноземцями і особами без громадянства. Ситуація «залізної завіси» фактично 

позбавляла громадян Радянського Союзу можливості їздити за кордон, а 

кількість іноземців, які перебували на території країни, було вкрай обмеженим і 

за кожним з таких осіб здійснювався суворий контроль з боку органів державної 

безпеки та інших правоохоронних органів.  

У теорії кримінального права необхідність визнання суб’єктом державної 

зради лише громадянина України вважалось непохитним постулатом, який 

тривалий час навіть не піддавався сумніву. Обґрунтовувалось це тим, що 
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зрадити можна лише власній Батьківщині,  а якщо особа не є громадянином цієї 

країни, то і зраджувати, власно, немає чому. Вважаємо, що на сучасному етапі 

розвитку України це питання має бути переглянуте зважаючи на декілька 

обставин, які обумовлюють доцільність відмови від визнання суб’єктом 

державної зради лише громадянина України. 

Перш за все, в умовах загальної тенденції до глобалізації світового 

розвитку та з урахуванням демократичних підходів до свободи людини у її праві 

пересування, такий жорсткий зв’язок громадянина з власною країною 

поступово втрачає своє значення. В багатьох країнах світу дозволено подвійне 

громадянство, чим користується значна кількість українських громадян, які 

проживають в інших країнах. Питання щодо запровадження подвійного 

громадянства широко дискутується в Україні і має значну кількість 

прихильників. 

За умови наявності у особи декількох громадянств питання щодо визнання 

її суб’єктом державної зради стає проблематичним. Так, Н. С. Кончук звертає 

увагу на колізійність чинного законодавства про громадянство, що ускладнює 

вирішення питання про наявність або відсутність суб’єкта державної зради. 

Авторка зауважує, що у ст. 2 Закону «Про громадянство України» «закріплено 

принцип єдиного громадянства, який зводиться до того, що якщо громадянин 

України набув громадянства іншої держави, то у правових відносинах із 

Україною він визнається лише її громадянином. Водночас добровільне набуття 

громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого 

набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати українського (ч. 1 ст. 19)». 

Аналізуючи існуючий в Україні порядок втрати громадянства, передбачений 

підзаконним нормативним актом – Положенням про Комісію при Президентові 

України з питань громадянства від 27 березня 2001 р. № 215 (в редакції Указу 

Президента України від 27 червня 2006 р. № 588/2006) – науковець звертає увагу 

на те, що така втрата не відбувається автоматично, а потребує досить тривалої 

процедури [83, c. 109-111].  
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Прихильник іншої позиції у цьому питанні М. І. Хавронюк вважає, що 

«якщо під час провадження у справі буде встановлено, що особа, яка 

обвинувачується у державній зраді, має, крім українського, ще й громадянство 

іншої держави, слід виходити із того, що набуття нею іноземного громадянства 

виключає її з числа громадян України». [63, с. 820, 821]. Така позиція видається 

спірною, оскільки, як вірно зауважує Н. С. Кончук, виключення із громадянства 

України не відбувається автоматично. Якщо стати на цю позицію, то відсутні 

підстави для кримінальної відповідальності за державну зраду у 

військовослужбовців, суддів, працівників правоохоронних органів та інших осіб 

в окупованій АРК та місті Севастополі, які перейшли на службу в РФ, оскільки 

перед прийняттям на службу всі вони набули громадянство РФ. Але таке 

рішення не ґрунтується на законі, а тому не може бути підтримано. 

У зв’язку з певною колізійністю ситуації навколо зміни громадянства 

особами, які вчиняють державну зраду, слід пригадати, що за повідомленням 

Анатолія Матіоса, який на час оприлюднення цієї інформації обіймав посаду 

головного військового прокурора, екс-президент Віктор Янукович у травні 2014 

року задніми числами позбавив громадянства прокурорів і суддів Криму, які 

перейшли на територію РФ, щоб вони не були суб’єктами державної зради, але 

цей документ українська прокуратура розглядає як доказ того, що ці особи 

вчинили державну зраду [102]. Як бачимо, обмеження кримінальної 

відповідальності за державну зраду такою ознакою суб’єкта злочину, як 

наявність громадянства України, породжує спроби уникнути відповідальності 

шляхом виходу із громадянства. 

Крім цього, слід звернути увагу, що відповідно до ч. 7 ст. 27 Закону «Про 

державну таємницю» доступ до державної таємниці у певних випадках може 

бути наданий іноземцям або особам без громадянства. Також зауважимо, що за 

чинним в Україні законодавством іноземці та особи без громадянства можуть 

проходити військову службу у Збройних Силах України, а тому, наприклад, 

перехід на бік ворога таких осіб в умовах воєнного стану або під час збройного 

конфлікту, так само як і шпигунство, вчинене допущеними до державної 



 131 

таємниці іноземцями або особами без громадянства,  являє собою посягання на 

національну безпеку України, яке за характером і ступенем суспільної 

небезпечності не відрізняється від таких саме дій, вчинених громадянином 

України.   

Н. С. Кончук, розглядаючи ознаки суб’єкта державної зради, також вказує 

на несправедливість обмеження кола суб’єктів державної зради лише 

громадянином України та широке розповсюдження подвійного громадянства. 

Науковець на підставі цього робить висновок про необхідність визнання 

суб’єктом цього злочину громадянина України та особу, яка має громадянство 

України та приналежність до громадянства  іншої держави (інших держав) 

одночасно.[83, c. 112]. Разом із тим, запропонований підхід є лише частковим 

вирішенням цієї проблеми. 

Ще одним аргументом на користь недостатньої обгрунтованості обмежень 

суб’єкта злочину лише ознакою громадянства України є той факт, що переважна 

більшість випадків державної зради вчиняються у співучасті з встановленими 

або невстановленими слідством громадянами іноземної держави, які ініціюють 

та (або) сприяють вчиненню певних дій громадянами України на шкоду 

національній безпеці нашої держави, виступаючи організаторами, 

підбурювачами або навіть співвиконавцями у злочині зі спеціальним суб’єктом. 

Аналіз судової практики показав, що такими особами при вчиненні державної 

зради вступали громадяни РФ (наприклад, див.: Додаток Г, № 25). 

Вважаємо, що встановлені ст. 111 КК  обмеження щодо суб’єкта 

державної зради в сучасних умовах є штучними, вони безпідставно звужують 

коло суб’єктів цього злочину, створюючи прогалини в кримінально-правовій 

охороні національної безпеки України. З метою усунення вказаних недоліків 

необхідно визнати, що суб’єкт державної зради є загальним, їм може виступати 

як громадянин України, так і іноземець або особа без громадянства.  

За таких умов втрачає сенс передбачати відповідальність за шпигунство 

одночасно в статтях 111 і 114 КК, відмінність між якими полягає лише у 

наявності або відсутності у суб’єкта злочину громадянства України. Зважаючи 
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на це вважаємо за доцільне виключити таку форму державної зради як 

шпигунство із ст. 111 КК, передбачивши відповідальність за її вчинення в ст. 

114 КК загальним суб’єктом. Зазначимо, що саме таке рішення втілене в Проєкті 

Кримінального кодексу України, який розробляється Робочою групою з питань 

реформування кримінального права Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України. В ст. 8.1.5. «Державна зрада» відсутня така форма, як 

шпигунство, а в ст. 8.1.6. «Шпигунство» передбачене його вчинення загальним 

суб’єктом [151]. 

Аналізуючи суб’єктний склад осіб, засуджених за державну зраду, слід 

зазначити, що переважна більшість засуджених осіб – це військовослужбовці 

Збройних Сил України, судді та працівники правоохоронних органів. Йдеться 

про осіб, які присягнули на вірність Україні або народу України (українському 

народу), за посадами мали захищати національну безпеку України, але, 

незважаючи на це, надавали іноземній державі або її представникам допомогу в 

проведенні підривної діяльності проти України.  Як свідчить аналіз судової 

практики, майже половина осіб, щодо яких було винесено вироки за ст. 111 КК 

(19 із 43) належали до тих, хто до моменту вчинення державної зради присягнув 

на вірність Україні або народу України (Додаток Г). 

Присягу на вірність народу України (українському народу) приймають 

військовослужбовці Збройних сил України (ст. 5 Закону «Про збройні сили 

України»), Служби безпеки України (ст. 20 Закону «Про службу безпеки 

України»), військовослужбовці Національної гвардії України (ст. 9 Закону «Про 

Національну гвардію України»), працівники поліції (ст. 64 Закону «Про 

Національну поліцію»), державного службовця (ст. 36 Закону «Про державну 

службу»), судді (ст. 57 Закону «Про судоустрій і статус суддів»), прокурори (ст. 

36 Закону «Про прокуратуру»). Присяга на вірність Україні, народу України 

(українському народу) може бути передбачена й іншими законам України, але в 

будь-якому разі особа, яка прийняла таку присягу, приймає на себе відповідні 

зобов’язання щодо захисту національної безпеки України, які має виконувати. 
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Порівнюючи суспільну небезпечність державної зради осіб, які 

присягнули на вірність Україні або народу України (українському народу), з 

іншими особами, очевидним є той факт, що ступінь такої небезпечності перших 

є вищим. Це пов’язано з тим, що, з одного боку, такі особи за своїми службовими 

обов’язками мали захищати національну безпеку України, а натомість заподіяли 

їй шкоду, з іншого – об’єктивно вони мають більше можливостей заподіяти таку 

шкоду і, як правило, ця шкода є більш тяжкою. Тут корисним буде пригадати 

положення Нового Завіту – А кому багато повірено, від того ще більше стягнуть 

[111]. 

Все це робить актуальним питання щодо диференціації кримінальної 

відповідальності за державну зраду і шпигунство, вчинене особами, які 

присягнули на вірність України або народу України (українському народу). Н.А. 

Антонюк пише, що «диференціація кримінальної відповідальності – це 

здійснювана законодавцем з метою реалізації принципу справедливості 

варіативна оцінка груп однорідних чи різнорідних злочинних посягань та (або) 

осіб, що їх вчиняють, результатом якої є закріплення у КК України типових 

ознак складів злочинів та (або) різних типових форм потенційного 

обмежувального впливу на особу, що відповідатимуть характеру та ступеню 

суспільної небезпеки вчиненого та (або) суспільній небезпеці особи, яка 

вчинить такий злочин» [22]. Одним із засобів такої диференціації є 

диференціація за допомогою кваліфікуючих ознак, що дає можливість 

посилення покарання за відповідне діяння[115]. 

Беручи до уваги більш високий рівень суспільної небезпечності осіб, які, 

присягнувши на вірність Україні або народу України (українському народу), 

вчинили державну зраду або шпигунство, вважаємо за необхідне 

диференціювати їх кримінальну відповідальність шляхом встановлення 

відповідної кваліфікуючої ознаки злочинів, передбачених статтями 111 та 114 

КК. 

Суб’єктивна сторона складу державної зради. Суб’єктивна сторона 

складу кримінального правопорушення об’єднує ознаки, які, на відміну від 
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об’єктивної сторони, характеризують внутрішню сторони суспільно 

небезпечного посягання, ставлення суб’єкта злочину до вчинюваного ним 

діяння, а  щодо окремих правопорушень також наслідків такого діяння, мотив 

та мету його вчинення. Як зазначає Р. В. Вереша, «суб’єктивна сторона складу 

злочину як психічне ставлення особи до вчинюваного діяння являє собою 

взаємодію інтелектуальної (свідомість) та вольової (воля) складових психіки 

людини, що обумовлює її пряму залежність від психічних і психологічних 

особливостей особи, яка вчинює суспільно небезпечне діяння» [37, с. 341], 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення є вина, якою відповідно до ст. 23 КК є психічне ставлення 

особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її 

наслідків, виражене у формі умислу або необережності. Із наведеного 

визначення випливає, що, як ознака складу злочину, вина є психічним 

ставленням особи до тих ознак вчинюваного нею діяння, які передбачені КК як 

ознаки складу злочину. 

Аналіз законодавчої конструкції державної зради дає підставу для 

безперечного висновку, що цей злочин характеризується лише умисною 

формою вини, його вчинення з необережності не є можливим. Щодо цього є 

пряма вказівка в ст. 111 КК – «Державна зрада, тобто діяння, умисно 

вчинене…».  

Поняття умислу міститься в ст. 24 КК, яка поділяє умисел на прямий і 

непрямий, а в якості характерних ознак умислу називає ставлення особи як до 

вчинюваного нею суспільно безпечного діяння та до його наслідків. Як уже 

зазначалось у підрозділі 2.2 цієї роботи, державна зрада в ст. 111 КК 

сформульована як злочин з формальним складом, тобто він є закінченим з 

моменту вчинення суспільно небезпечного діяння, а суспільно небезпечні 

наслідки і причинний зв’язок між діянням і наслідками перебувають за межами 

складу цього злочину. 

Р. В. Вереша, який ґрунтовно досліджував проблеми суб’єктивної сторони 

складу злочину, звертає увагу на те, що формули, які містяться у ст. 24 КК, не 
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кореспондують між собою коректно, звертаючи увагу на колізійність  

конструкції умислу щодо злочинів з формальним складом. Науковець доходить 

висновку, що у злочинах із формальним складом умисел характеризується 

усвідомленням суспільно небезпечного характеру вчинюваного діяння 

(інтелектуальний момент) та бажанням його вчинити (вольовий момент), а тому 

у злочинах із формальним складом може мати місце лише прямий умисел [37].  

Інтелектуальний момент державної зради полягає в тому, що особа 

усвідомлює фактичні ознаки вчинюваного нею діяння а також його суспільно 

небезпечний характер. 

До фактичних ознак державної зради, які має усвідомлювати особа при її 

вчиненні, належать об’єктивні ознаки певної форми державної зради, а саме: 1) 

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту; 

2) шпигунство; 3) надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Як 

вже зазначалось, ці форми вчинення злочину є альтернативними, а тому 

вчинення діяння хоча в одній із зазначених форм є достатнім для кваліфікації 

злочину за ст. 111 КК. 

Усвідомлення фактичних обставин переходу на бік ворога в умовах 

воєнного стану або в період збройного конфлікту передбачає, перш за все, 

усвідомлення факту наявності ворога, з яким Україна перебуває в стані війни 

або збройного конфлікту. Таким ворогом (ворожою стороною) може бути або 

іноземна держава, або незаконні воєнізовані чи збройні формування (останні 

лише за умови наявності збройного конфлікту). Крім того особа, яка перебуває 

на боці України, має усвідомлювати, що вона надає згоду ворожій стороні за 

ініціативою останньої на перехід на її бік, або за власною ініціативою 

звертається з пропозицією перейти на бік вражої сторони і отримує згоду на 

такий перехід. Таке усвідомлення, яке характеризує двосторонній суб’єктивний 

зв’язок між особою, яка вчиняє державну зраду, і ворожою стороною 

(уповноваженим представником ворожої іноземної держави або незаконного 
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воєнізованого або збройного формування), є обов’язковою ознакою 

інтелектуального моменту умислу при вчиненні цієї форми державної зради.  

Інтелектуальний момент умислу шпигунства характеризується 

усвідомленням того факту, що відомості, які особа збирає або передає, 

становлять державну таємницю, а щодо передачі таких відомостей – її 

адресатом виступає іноземна держава, іноземна організація або їх представник.  

Усвідомлення особою фактичних обставин надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України передбачає усвідомлення того факту, що іноземна 

держава, іноземна організація або їх представник здійснює підривну діяльність 

проти України або планує здійснення такої діяльності, а також, що надана 

особою допомога є частиною такої підривної діяльності. Для цієї форми 

державної зради наявність двостороннього суб’єктивного зв’язку з іноземною 

державно, іноземною організацією або їх представниками не є необхідним за 

умови, що винна особа усвідомлює факт здійснення такої підривної діяльності. 

У зв’язку з цим, наприклад, допомога військовому супротивнику України 

шляхом невиконання або неналежного виконання наказу військовослужбовцем, 

який із ідейних мотивів допомагає в окупації нашої держави, але свої наміри з 

ворожою стороною не погоджує, має розглядатися як державна зрада. 

Усвідомлення особою суспільної небезпечності вчинюваного нею діяння 

при державній зраді полягає в усвідомленні того, що такі дії вчиняються на 

шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 

обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. 

Власні ідейні міркування особи та її ставлення до цих цінностей, наприклад, 

переконання в тому, що втрата суверенітету України матиме позитивні наслідки 

для її подальшого розвитку, не впливають на наявність інтелектуального 

моменту умислу при державній зраді.  

Разом із тим, відсутність усвідомлення того факту, що дії особи 

спричиняють шкоду національній безпеці України (хоча б одній із її складових), 

виключає кримінальну відповідальність за державну зраду. Так, наприклад, 
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якщо особа (громадянин України), якій відомі відомості, що становлять 

державну таємницю, не усвідомлюючи що спілкується з представником 

іноземної держави або іноземної організації, через необачність розголошує такі 

відомості, її відповідальність має наставати не за державну зраду, а за ст. 328 КК 

«Розголошення державної таємниці» або за ст. 422 КК «Розголошення 

відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або 

втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості».  

Вольовий момент прямого умислу при державній зраді характеризується 

бажанням особи вчинити дії, вказані у диспозиції ст. 111 КК.  

Мета як ознака суб’єктивної сторони державної зради є ознакою складу 

цього злочину лише при вчиненні шпигунства у виді збирання відомостей, що 

становлять державну таємницю. Метою такого збирання є передача іноземній 

державі, іноземній організації або їх представникам. 

В інших випадках вчинення державної зради мотиві і цілі не є ознаками 

складу цього злочину, а тому не впливають на його кваліфікацію. Аналіз судової 

практики кримінальної відповідальності за державну зраду показує, що такі 

мотиви переважно є корисливими, ідеологічними (ідейними) або побутовими. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Родовим об’єктом злочину, передбаченого ст. 111 КК «Державна зрада» 

виступають суспільні відносини у сфері національної безпеки України: 

захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України 

(п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України»). 

Безпосередній об’єкт цього злочину співпадає з родовим, а його складовими є 

відносини у сфері охорони суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканності, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної 

безпеки України. 

2. Предмет злочину є ознакою складу державної зради у формі 

шпигунства и відповідно до чинного законодавства визначений як відомості, які 
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становлять державну таємницю. Разом із тим, на нашу думку, таке визначення 

предмету шпигунства є безпідставно вузьким зважаючи на сучасні загрози 

національній безпеці України, а також широко розповсюджену практику 

замовлень з боку іноземної сторони завербованим особам відомостей, які не 

становлять державної таємниці, але потрібні для використання на шкоду 

національній безпеці нашої держави. На підставі цього вважаємо, що 

законодавче визначення предмету шпигунства має охоплювати як відомості, які 

становлять державну таємницю, так і відомості, які не становлять державної 

таємниці, але збираються на замовлення іноземної держави, іноземної 

організації або їх представників для використання на шкоду національній 

безпеці, у зв’язку з чим потрібно внести відповідні зміни до ст. 114 КК. 

3. Об’єктивна сторона складу державної зради характеризується 

вчиненням активних дій, альтернативними формами яких виступають: 1) 

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту; 2) 

шпигунство; 3) надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Для 

такої форми вчинення злочину, як перехід на бік ворога в умовах воєнного стану 

або збройного конфлікту, обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу 

злочину також виступає обстановка його вчинення – наявність воєнного стану 

або збройного конфлікту. 

4. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту 

– це активні дії, які полягають у здійсненні фізичного переходу на територію 

ворожої держави чи тимчасово окуповану територію України або 

інтелектуального переходу шляхом наданні допомоги ворожій державі на 

території України.  

Моментом закінчення державної зради у формі переходу на бік ворогу в 

умовах воєнного стану або збройного конфлікту є вчинення активних дій, які 

полягають у дачі згоди на співробітництво з ворожою стороною за пропозицією 

представника останньої, або ініціативна пропозиція особи на співробітництво з 

ворожою стороною, прийнята її уповноваженим представником. Відсутність 

двостороннього зв’язку між особою, яка вчиняє зазначену форму державної 
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зради, і ворожою стороною (так зване таємне надання допомоги) виключає 

кримінальну відповідальність за таке діяння. 

Враховуючи, що наявність воєнного стану або періоду збройного 

конфлікту є обов’язковою ознакою такої форми, як перехід на бік ворога, то 

широко розповсюджені в Україні у 2014 році дії, пов’язані з переходом під час 

окупації АР Крим та міста Севастополя на бік РФ військовослужбовців 

Збройних сил України, працівників правоохоронних органів, суддів тощо, не 

мають кваліфікуватися як зазначена форма вчинення державної зради, оскільки 

режим військового стану не було введено, а збройного протистояння на 

зазначеній території не відбувалось. У зв’язку з цим існує необхідність у 

коригуванні практики застосування судами кримінальної відповідальності за 

цей злочин. 

5. Шпигунство з об’єктивної сторони характеризується передачею або 

збиранням з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам відомостей, що становлять державну таємницю. Ця форма 

державної зради відповідає конструкції злочину з усіченим складом і є 

закінченою з метою початку збирання відомостей, що становлять державну 

таємницю з метою їх передачі іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам. Визнано безпідставним у сучасних умовах перенесення 

моменту закінчення цього злочину на більш пізню стадію.  

6. Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України є такою формою 

вчинення державної зради, яка не містить ознак інших двох форм (переходу на 

бік ворогу в умовах воєнного часу або збройного конфлікту та шпигунства), але 

полягає у наданні допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.  

В багатьох випадках державна зрада в формі надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України вчинюється шляхом суспільно небезпечних посягань 

на громадську безпеку, інших посягань на основи національної безпеки тощо. 

Враховуючи, що в такий спосіб відбувається посягання на різні об’єкти 
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кримінально-правової охорони, а також мають місце інші ознаки складів 

декількох злочинів, такі дії не охоплюються складом розглядуваної форми 

державної зради і мають кваліфікуватися за сукупності злочинів – державної 

зради та злочинів, шляхом вчинення яких надається допомога іноземній стороні 

у здійсненні підривної діяльності проти України. 

Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України може відбуватися як 

шляхом  приєднання суб’єкта злочину до підривної діяльності, яка вже 

здійснюється проти України, так і ініціювання такої діяльності. Таке 

ініціювання, зокрема, може мати місце у закликах до іноземної держави або 

звернення до неї з проханням про військове втручання у внутрішні справи 

України. 

Дії осіб на тимчасово окупованій території України, які полягають у  

співпраці місцевого населення з окупантами без ознак здійсненні підривної 

діяльності проти України, не можуть кваліфікуватися як державна зрада. 

Відповідальність за зазначені діяння слід передбачити в окремому складі 

злочину – колабораціонізм.   

7. Суб’єктом складу державної зради відповідно до ст. 111 КК є 

громадянин України, який є осудним і досяг віку 16 років. 

8. Враховуючи, що при вчиненні державної зради у таких формах як 

шпигунство і надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, 

можуть використовуватися юридичні особи, доцільним є застосування у таких 

випадках заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб. У 

зв’язку з цим необхідно включити ст. ст. 111 і 114 КК до переліку злочинів, 

передбаченого п. 4 ч.1 ст. 963 КК. 

9. З урахуванням сталої тенденції до зростання кількості психічних 

захворювань, а також високого рівня психофізичного напруження, 

притаманного найбільш вразливій для вчинення державної зради військовій і 

правоохоронній діяльності, неможна виключити факти вчинення передбаченого 
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ст. 111 КК діяння неосудною особою. Якщо ж законодавець підтримує наукову 

позицію щодо відмови від обмеження неосудності лише хворобливим станом 

психіки і необхідності диференціації причин неосудності, то можна 

прогнозувати збільшення кількості фактів вчинення державної зради в стані 

неосудності або обмеженої осудності, зокрема через невідповідність 

психофізіологічних можливостей особи вимогам кримінально-значимої 

ситуації, непереборну силу або непереборний фізичний вплив. 

10. З урахуванням того, що злочини проти основ національної безпеки 

України не належать до очевидних, явних суспільно небезпечних посягань, а 

покарання за ці злочини дітей до 16 років не є необхідним і прийнятним для 

демократичного суспільства, встановлення зниженого віку кримінальної 

відповідальності за ці злочини є безпідставним. Зважаючи на це недостатньо 

обґрунтованим є рішення законодавця про встановлення зниженого віку 

кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 112 КК 

«Посягання на життя державного чи громадського діяча» та ст. 113 КК 

«Диверсія». В разі позбавлення життя, заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, 

знищення або пошкодження майна загальнонебезпечним способом, за такі 

діяння відповідальність осіб віком від 14 до 16 років мала б наставати на підставі 

загальних норм. 

11. Визнання суб’єктом злочину, передбаченого ст. 111 КК, лише 

громадянина України в сучасних умовах штучно і безпідставно звужує коло 

суб’єктів державної зради, створюючи прогалини в кримінально-правовій 

охороні національної безпеки України. З метою усунення вказаних недоліків 

суб’єкт державної зради має бути загальним, їм може виступати як громадянин 

України, так й іноземець або особа без громадянства.  

12. З метою усунення безпідставного розмежування кримінальної 

відповідальності за шпигунство в різних статтях КК залежно від наявності або 

відсутності у суб’єкта злочину громадянства України вважаємо за доцільне 

виключити таку форму державної зради як шпигунство зі ст. 111 КК, 
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передбачивши відповідальність в ст. 114 КК за вчинення шпигунства загальним 

суб’єктом. 

13. Беручи до уваги більш високий рівень суспільної небезпечності осіб, 

які, присягнувши на вірність Україні або народу України (українському народу) 

вчинили державну зраду або шпигунство, вважаємо за необхідне 

диференціювати їх кримінальну відповідальність шляхом встановлення 

відповідної кваліфікуючої ознаки злочинів, передбачених статтями 111 та 114 

КК. 

14. Суб’єктивна сторона складу державної зради характеризується виною 

у формі прямого умислу, при якому особа усвідомлює фактичні обставини 

вчинюваних нею дій, передбачених ст.111 КК, а також їх суспільну 

небезпечність, та бажає вчинити ці дії. 

При вчиненні державної зради у формі надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної 

діяльності проти України, двосторонній суб’єктивний зв’язок між особою, яка 

вчиняє державну зраду, і ворожою стороною (уповноваженим представником 

ворожої іноземної держави або незаконного воєнізованого або збройного 

формування), є обов’язковою ознакою інтелектуального моменту умислу. 

15. Мета як ознака суб’єктивної сторони державної зради є ознакою 

складу цього злочину лише при вчиненні шпигунства у виді збирання 

відомостей, що становлять державну таємницю. Метою такого збирання є їх 

передача іноземній державі, іноземній організації або їх представникам.  

В інших випадках вчинення державної зради мотиви і цілі не є ознаками 

складу цього злочину, а тому не впливають на його кваліфікацію. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСОБИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ 

 

3.1 Кримінальне покарання за державну зраду 

Кримінально-правове регулювання суспільних відносин, тобто відносин 

між державою та особою, яка вчинила злочин, відбувається шляхом 

застосування до останньої кримінально-правових засобів, що обмежують її в 

реалізації прав і свобод. Такі обмеження застосовуються на підставі 

кримінального закону та мають на меті позитивний вплив на суспільні 

відносини шляхом попередження вчинення нових злочинів як цією особою 

(спеціальна превенція), так і іншими особами (загальна превенція). 

Традиційним для кримінального права засобом, який застосовується до особи, 

що вчинила кримінальне правопорушення, є кримінальне покарання. Історично 

цей вид державного примусу вважався основним для кримінального права й 

таким, що є необхідною складовою кримінально-правового впливу на осіб, які 

вчинили злочини.  

Сучасні дослідження свідчать про те, що, окрім покарання, в багатьох 

випадках ефективний вплив на злочинність може здійснюватися і шляхом інших 

кримінально-правових засобів, але при цьому роль покарання в системі таких 

засобів лишається провідною, особливо коли йдеться про тяжкі і особливо тяжкі 

злочини [92]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 111 КК за вчинення державної зради передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років 

з конфіскацією майна або без такої. Санкція цієї статті змінювалась двічі в бік 

посилення покарання – законом «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України» від 8 квітня 2014 року № 1183-VII мінімальне покарання, передбачене 

за вчинення цього злочину, було збільшено з десяти до дванадцяти років, а 

законом «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 
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злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 

злочини» від 7 жовтня 2014 року № 1689-VII в якості альтернативного 

додаткового покарання за цей злочин передбачено конфіскацію майна. Такі 

зміни у караності державної зради відбулись на тлі агресії РФ проти України, 

яка розпочалася у 2014 році. 

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК конфіскація майна встановлюється за тяжкі 

та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ 

національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх 

тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в 

Особливій частині цього Кодексу. Вносячи зміни до ч. 2 ст. 59 КК одночасно із 

доповненням ст. 111 КК покаранням у виді конфіскації майна, законодавець 

зробив виключення із загальних правил застосування конфіскації майна лише в 

частині тяжкості злочину. Тому вимога щодо того, що конфіскація майна 

встановлюється лише за корисливі злочини, розповсюджується також і на 

злочини проти основ національної безпеки, у тому числі і державну зраду. 

Верховний Суд у сформульованих ним правових позиціях неодноразово 

звертав увагу на те, що конфіскація майна як додаткове покарання відповідно 

до ч. 2 ст. 59 КК може призначатися лише за вчинення корисливих злочинів. 

При цьому, на думку суду, «користь (корисливі спонукання, корисливий мотив) 

у чинному законодавстві про кримінальну відповідальність розуміється як 

бажання винного одержати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для 

себе чи інших осіб, одержати або зберегти певні майнові права, уникнути 

матеріальних витрат, досягти іншої матеріальної вигоди» [129]. У випадках, 

коли злочин не є корисливим, застосування додаткової міри покарання у виді 

конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачено санкцією статті як 

обов’язкове, є безпідставним [129].  

З викладеного випливає, що конфіскація майна за злочин, передбачений 

ст. 111 КК як додаткове покарання, може застосовуватися лише у випадках, 

якщо цей злочин був корисливим. 
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Окрім покарання, передбаченого в санкції ст. 111 КК, відповідно до 

положень Загальної частини за цей злочин також можуть бути призначені два 

види додаткового покарання.  

Якщо державну зраду вчинила особа, яка має військове, спеціальне 

звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, суд на підставі ст. 54 КК може 

позбавити її цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

В разі вчинення державної зради особою, яка обіймала певні посади або 

займалася певною діяльністю, суд на підставі ч. 2 ст. 55 КК може позбавити її 

такого права за умови, що з урахуванням характеру кримінального 

правопорушення, вчиненого за посадою або у зв’язку із заняттям певною 

діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за 

неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

Чи відповідає покарання, передбачене КК за вчинення державної зради, 

потребам демократичного суспільства у кримінально-правовому регулюванні 

суспільних відносин, чи є воно ефективним з точки зору оптимального 

використання матеріальних і людських ресурсів для досягнення мети 

покарання? Чи існувала реальна потреба у посиленні в 2014 рокі санкції ст. 111 

КК і чи досягли ці законодавчі зміни поставленої мети? Для відповіді на ці 

питання слід проаналізувати мету покарання за вчинення цього злочину та 

способи її досягнення. 

За часи існування людства було фактично сформовано три основні 

напрями теоретичного обґрунтування цілей кримінального покарання, а саме 

ретрибутивізм, утилітаризм та змішані теорії покарання [149]. Прихильники 

ретрибутивізму (Кант, Гегель, Шталь та ін.), до якого також належать абсолютні 

теорії, теорії матеріальної відплати, теорії діалектичної відплати і теорії 

божественної відплати, виходили з того, що покарання має на меті, перш за все, 

покарати винного, відплатити за те зло, яке він заподіяв, шляхом спричинення 

такого самого зла. Основним ідеологічним підґрунтям прихильників 

ретрибутивізму виступає принцип відплати рівним за рівне, сформульований ще 
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царем Таліоном – «око за око, зуб за зуб». Опоненти ретрибутивізму, 

прихильники утилітарних теорій (Бентам, Фейєрбах, Бауер, Грольман та ін.), 

виходять із того, що кара не може виступати метою покарання, а останнє має 

встановлюватися і призначатися лише задля досягнення суспільно корисних 

цілей. Прихильники третього напряму (Абегг, Кестлин, Бернер, Лейстнер, 

Біндінг, Меркель та ін.) намагались поєднати кару як мету покарання з 

необхідністю досягнення в такий спосіб суспільно корисних цілей [49]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК покарання має на меті не тільки кару, а й 

виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних 

правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Як бачимо, вітчизняне 

кримінальне законодавство ґрунтується на змішаній теорії цілей кримінального 

покарання, намагаючись поєднати ретрибутивізм («покарання має на меті не 

тільки кару») з утилітаризмом (має на меті «виправлення засуджених, а також 

запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так 

і іншими особами»). 

В теорії кримінального права питання щодо визначення мети покарання 

належить до найбільш дискусійних. Хоча в сучасному українському 

кримінальному праві немає прихильників виключно ретрибутивістського 

підходу до визначення цілей покарання, але значна кількість науковців вважає 

кару однією із необхідних цілей покарання, поряд із загальною і спеціальною 

превенцією[23; 126, с. 161, 162; 104, с. 22,23; 58; 179]. Прихильники 

утилітарного підходу, розцінюють кару як сутність або зміст покарання, але 

вважають недопустимим визначати її як мету покарання [49; 54; 80, с. 204]. 

Видається, що друга позиція більшою мірою відповідає міжнародним 

стандартам у сфері прав людини, оскільки відповідно до ст. 29 Загальної 

декларації прав людини і статей 8-11 Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод, обмеження у реалізації прав і свобод людини 

допускаються лише у випадках, коли вони для досягнення соціально значущих 

цілей і відповідають нагальній суспільній необхідності. 
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Розробники проєкту Кримінального кодексу України в ч. 2 ст. 3.1.1 

Проєкту також зайняли компромісну позицію, визначивши, що покарання має 

на меті кару, запобігання кримінальним правопорушенням і спонукання 

засудженої особи до правослухняної поведінки [151]. 

Розгляд покарання за державну зраду та цілей покарання, передбачених 

КК, дозволяє дослідити, як саме передбачені в санкції ст. 111 КК та Загальній 

частині КК види покарання за цей злочин мають досягти цілей покарання, 

визначених у ч. 2 ст. 50 КК. 

Санкція ч. 1 ст. 111 КК є кумулятивною і передбачає основне покарання у 

виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років та додаткове 

альтернативне покарання – конфіскацію майна. Для порівняння, за умисне 

вбивство, передбачене ч. 1 ст. 115 КК, передбачене покарання від семи до 

п’ятнадцяти років позбавлення волі, а за умисне вбивство за наявності 

кваліфікуючих ознак (ч. 2 ст. 115 КК) – позбавлення волі на строк від десяти до 

п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна у 

випадку вчинення злочину з корисливих мотивів, передбаченому пунктом 6 

частини другої цієї статті.  

Як бачимо, нижня межа санкції щодо основного покарання за вчинення 

умисного вбивства, у тому числі й за наявності кваліфікуючих ознак, є нижчою 

порівняно з нижчою межею санкції ч. 1 ст. 111 КК, яка передбачає 

відповідальність за державну зраду. Верхня межа санкції ч. 2 ст. 115 КК 

передбачає довічне позбавлення волі, але, враховуючи, що державна зрада не 

охоплює умисне позбавлення життя іншої людини, то цей вид основного 

покарання в санкції ст. 111 КК є неприйнятним. В якості додаткового 

альтернативного покарання передбачена конфіскація майна, яка є найсуворішим 

видом майнового покарання за чинним КК. 

Ступінь суворості передбаченого в санкції ст. 111 КК покарання за 

державну зраду свідчить про те, що законодавець у такий спосіб бажав досягти 

мети кари за вчинення державної зради, відплативши особі за ту шкоду, яку 

вона завдала національній безпеці держави. 
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Виправлення засуджених як мета покарання полягає у такому впливі на їх 

поведінку, внаслідок якого вони у майбутньому не вчинятимуть нових злочинів. 

Щодо особи, яка вчинила державну зраду, досягнення мети виправлення 

шляхом застосування покарання у виді позбавлення волі та конфіскації майна, 

на нашу думку, можливе лише у виді юридичного виправлення. Важко 

розраховувати, що внаслідок перебування протягом тривалого часу в місцях 

позбавлення волі особа, яка керувалася виключно ідейними мотивами, 

відмовиться від них. Скоріше навпаки, для такої категорії осіб державні 

обмеження у реалізації їх прав, пов’язані із ув’язненням, лише посилюють їх 

негативне ставлення до держави і переконання у власних поглядах, на кшталт 

тому що, «русскій мір є спасінням для українців». Тому більш реалістичною 

виглядає мета виправлення лише в тому аспекті, що особа, яка вчинила 

державну зраду, не вчинятиме цей злочину у майбутньому через небажання 

бути ще раз підданою передбаченому санкцією ст. 111 КК покаранню. 

Попередження вчинення нових злочинів засудженим (загальна превенція), 

досягається через застосування до особи таких обмежень у реалізації її прав, які 

зроблять неможливими або значно ускладнять вчинення нового злочину. Як 

показує аналіз судової практики, переважна більшість осіб, які вчинили 

державну зраду, використовували на шкоду національній безпеці України 

можливості, які вони мали у зв’язку з обійманням певної посади і не були 

спроможні без такого використання вчинити відповідний злочин. Йдеться, 

зокрема, про військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, суддів, 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. Щодо 

таких осіб, позбавлення волі і позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю фактично мають однакову ефективність в аспекті 

досягнення мети попередження вчинення злочину засудженим. Для осіб, які 

вчинили цей злочин, не використовуючи певну посаду, перебування у місцях 

ув’язнення хоча і ускладнює, але не унеможливлює продовження злочинної 

діяльності. В окремих випадках навіть навпаки, перебування в ув’язненні разом 

з особами, які вчинили так звані загальнокримінальні злочини, особливо в 
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організованих формах, дає додаткові можливості для залучення таких осіб до 

здійснення підривної діяльності проти України після їх звільнення з місць 

позбавлення волі. На підставі викладеного можна зробити висновок, що 

позбавлення волі не є найбільш ефективним видом покарання для досягнення 

мети попередження вчинення державної зради особою, засудженою за цей 

злочин. 

Розглядаючи кримінальне покарання за державну зраду з точки зору 

досягнення мети попередження вчинення нових злочинів засудженим, слід 

звернути увагу, що, окрім позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, ефективним кримінально-правовим засобом є 

позбавлення особи активного і пасивного виборчого права, тобто позбавлення 

права обирати і бути обраним в органи державної влади та місцевого 

самоврядування. В демократичній державі виборче права надає громадянам 

можливість впливати на управління державою, її зовнішню і внутрішню 

політику, у тому числі і у питаннях, що пов’язані з національною безпекою. 

Позбавлення виборчих прав осіб, засуджених до відбування покарання в 

місцях позбавлення волі на період засудження (а в окремих випадках – на період 

судимості або й більш тривалий строк) є дуже поширеним у європейській 

практиці [38, с. 22]. В переважній більшості країн, де законодавством 

передбачено, що засуджені до позбавлення волі позбавляються і активного 

виборчого права, ця норма застосовується до всіх ув’язнених за державну зраду. 

Так, відповідно до КК ФРН, передбачене позбавлення права бути обраним 

і права голосу (§ 45) [13], які можуть призначатися лише у випадках, прямо 

передбачених законом, але цей засіб віднесено не до покарань і не до заходів 

безпеки, а до так званих «додаткових наслідків». 

У Франції відповідно до ст. 131-26 КК Франції [5] передбачено 

позбавлення виборчого права за вироком суду, який набрав законної сили, за 

вчинення лише окремих категорій злочинів, до яких належить і державна зрада. 

КК Іспанії передбачає такий специфічний вид покарання, як ураження у 

правах – позбавлення всіх посад і почестей, у тому числі й виборних, а також 
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неможливість отримувати почесні права, призначатися чи обиратися на посади 

(ст.ст. 42, 44 КК Іспанії) [14]. 

Розробники проєкту нового Кримінального кодексу України в ст. 3.6.5 

«Обмежувальні заходи» передбачили такий захід, як обмеження права брати 

участь у виборах або референдумі, який за злочин, передбачений ст. 8.1.5 

«Державна зрада», може застосовуватися на строк від 5 до 10 років [151]. Дане 

рішення вважаємо обґрунтованим і таким, що заслуговує на підтримку. 

З метою підвищення ефективності кримінально-правового захисту 

національної безпеки та з урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано 

доповнити санкцію частин 1 та 2 ст. 111 КК обов’язковим додатковим 

покаранням у виді позбавлення права обирати і бути обраним в органи 

державної влади та місцевого самоврядування на строк від п’яти до десяти 

років. Крім того, частину 1 статті 55 КК необхідно доповнити абзацом 4 такого 

змісту: 

«Позбавлення права обирати та бути обраним до органів державної влади 

або місцевого самоврядування як додаткове покарання призначається на строк 

від п’яти до десяти років». 

Наступною ціллю покарання є загальна превенція, тобто запобігання 

вчиненню нових злочинів іншими особами. Кримінальне право, встановлюючи 

кримінально-правову заборону у кримінальному законі, а також застосовуючи 

її до осіб, які вчиняють злочини, має, в такий спосіб, впливати і на інших, 

нестійких осіб. Способами досягнення цієї мети є, з одного боку, суворість 

кримінального покарання, з іншого – його невідворотність. 

В науці кримінального права піддано сумніву високу ефективність 

стримуючого впливу самого факту існування кримінально-правової норми, 

навіть в санкції якої передбачене суворе покарання за вчинення злочину [50]. На 

час початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році санкція ст. 111 КК 

«Державна зрада» передбачала покарання у виді позбавлення волі на строк від 

десяти до п’ятнадцяти років. Незважаючи на це, на території АР Крим, міста 

Севастополя, а також ОРДЛО випадки вчинення державної зради носили 
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масовий характер. Серед зрадників нерідко були люди з вищої юридичною 

освітою, які чудово розуміли наявність кримінально-правової заборони і правові 

наслідки такої поведінки. Підтвердженням цього є навіть спроба уникнути 

кримінальної відповідальності шляхом начебто здійсненого виходу із 

громадянства України [102]. 

Лауреат нобелівської премії в галузі економіки американський професор 

Г. Беккер (Gary Becker) у науковій праці «Злочин і покарання. Економічний 

підхід» на основі математичних розрахунків доводить, що якщо ймовірність 

кримінального переслідування невисока, то жорсткість покарання не призведе 

до бажаного результату, але в той же час значно збільшить державні витрати на 

боротьбу зі злочинністю [1]. 

Це положення необхідно враховувати і при встановленні меж і видів 

покарання за державну зраду. Збільшення у 2014 році мінімальної межі 

основного покарання, передбаченого в санкції ст. 111 КК, з десяти до 12 років 

позбавлення волі за умови низького рівня його невідворотності не була здатна 

попередити широке розповсюдження державної зради. 

Як свідчить аналіз судових рішень за ст. 111 КК, суди у 39 обвинувальних 

вироках лише в 1 випадку призначили особі покарання у виді 15 років 

позбавлення волі, але це рішення суду першої інстанції було скасовано 

апеляційним судом, справу направлено на новий розгляд, але до теперішнього 

часу такий розгляд на відбувся, оскільки за наявною інформацією винна особа 

була передана РФ в порядку обміну на українських військовополонених 

(Додаток Г, № 13). Натомість у 16 вироках покарання було призначене із 

застосуванням ст. 69 КК, у тому числі у виді позбавлення волі на строк до 5 

років – у 8 випадках, від 5 до 10 років – у 8 випадках (Додаток Г), що є 

свідченням того, що санкція за цей злочин є завищеною.  

Так, наприклад, вироком Приморського районного суду м. Одеси від 

12.07.2019 особу було визнано в тому, що вона протягом 2015-2018 року 

вчинила державну зраду у формі шпигунства та надання іноземній державі (РФ), 

іноземній організації (Федеральній службі безпеки РФ) та її представнику 
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(старшому оперуповноваженому по ОВС Управління Федеральної служби 

безпеки РФ по Чорноморському флоту Вороніну Павлу Сергійовичу), допомоги 

в проведенні підривної діяльності проти України, та передала співробітниками 

ФСБ РФ на зашифрованих флеш-носіях інформацію, яка містить відомості, що 

становлять державну таємницю. При призначенні покарання суд відповідно до 

ст. 66 КК визнав обставинами, які його пом’якшують, щире каяття (мало місце 

лише під час судового розгляду), наявність на утриманні двох малолітніх дітей, 

вчинення злочину вперше та відсутність завданої шкоди. Із застосуванням ст. 69 

КК особі було призначене покарання у виді трьох років позбавлення волі без 

конфіскації майна, що на думку суду відповідає принципам справедливості, 

співмірності та індивідуалізації, а також є адекватним характеру вчинених дій, 

їх небезпечності та даним про особу винного. (Додаток Г, № 10) 

Таким чином, наявність в санкції ст. 111 КК покарання у виді позбавлення 

волі від дванадцяти до п’ятнадцяти років, що має застосовуватися до будь-якої 

особи, яка вчинила державну зраду, не є виправданою з точки зору досягнення 

цілей покарання за цей злочин, а також сприймається судами як безпідставно 

сувора. 

Враховуючи викладене, а також виходячи з необхідності диференціації 

кримінальної відповідальності вважаємо за необхідне знизити мінімальний 

розмір основного покарання за державну зраду, вчинену без кваліфікуючих 

ознак, звузивши межі санкцій частин 1 та 2 ст. 111 КК. У зв’язку з цим 

пропонуємо передбачити в ч. 1 ст. 111 КК основне покарання у виді позбавлення 

волі на строк від семи до дванадцяти років, а у ч. 2 цієї статті за злочин, 

вчинений особою, яка присягнула на вірність Україні або народу України, – у 

виді позбавлення волі на строк від дванадцяти років до п’ятнадцяти років. 

Враховуючи внесені пропозиції щодо зміни у диспозиції статті 114 КК, 

яка передбачає кримінальну відповідальність за шпигунство, пропонуємо у ч. 1 

цієї статті передбачити основне покарання у виді позбавлення волі на строк від 

п’яти до семи років, у ч. 2 – від семи до дванадцяти років, а у ч. 3 – від десяти 

до п’ятнадцяти років. 
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Недостатньо обґрунтованою, на нашу думку, є доповнення у 2014 році 

санкції ст. 111 КК додатковим альтернативним покаранням у виді конфіскації 

майна. Як уже зазначалось, посилення покарання за цей злочин без забезпечення 

його невідворотності не здатне досягти цілей покарання. Щодо загальної 

конфіскації майна, то в кримінальному праві обґрунтовано зверталась увага на 

те, що загальна конфіскація майна як вид покарання не відповідає принципам 

правової визначеності, рівності всіх перед законом, є пережитком радянського 

ставлення до права власності особи, а тому має бути виключена з кримінального 

закону [52].  

Також слід звернути увагу на те, що суди, ухвалюючи вироки за ст. 111 

КК, застосовували додаткове альтернативне покарання у виді конфіскації майна 

лише у 6 з 39 обвинувальних вироків, аргументуючи це зворотною дією закону 

про кримінальну відповідальність, відсутністю корисливого мотиву, а також 

відсутністю відомостей про наявність майна та матеріальний стан засудженого. 

Складність виконання конфіскації майна обумовлена також і широким рівнем 

розповсюдженості в Україні приховування доходів та іншого майна. 

Зважаючи на викладене пропонуємо замінити в санкціях ст. 111 КК 

додаткове альтернативне покарання у виді конфіскації майна на додаткове 

обов’язкове покарання у виді штрафу, який у запропонованій нами редакції 

санкції ч. 1 ст. 111 КК має бути в розмірі від десяти до п’ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а ч. 2 цієї статті – від 

п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

 

3.2 Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання за 

державну зраду 

Слід погодитися з позицією, що «кримінальне право об’єктивно не може 

обмежуватися лише нормами про злочинність і караність діянь. Законодавець 

має точно і повно визначити межі злочинного і правомірного, створити умови 

для позитивної посткримінальної поведінки. Існування заохочувальних 
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кримінально-правових норм визнається абсолютною більшістю криміналістів 

[171, c.397]. При цьому, «та обставина, що в Україні, як і в багатьох країнах 

світу, здійснюється відхід від класичного реагування держави на злочин, 

центральними елементами якого є кримінальне переслідування і покарання, 

свідчить про своєчасність і необхідність розвитку й інших форм реагування 

держави на злочин, яке полягає у звільненні особи від кримінальної 

відповідальності» [26, с. 11]. До того ж, «існування та зміст норм інституту 

звільнення є утвердженням таких принципів, як гуманізм та економія репресії. 

З іншого боку, норми цього інституту відбивають і принцип індивідуалізації 

заходів кримінально-правового впливу» [67, c. 360]. Водночас, відзначаючи 

сучасну тенденцію, що «національна правова система на сьогодні почала 

відмовлятись від суворих каральних заходів і застосовує альтернативні форми 

запобігання злочинам», дослідники вказували на наявну в середовищі правників 

критичну позицію, згідно якої існування інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності може порушувати принцип кримінального права – 

невідворотність кримінальної відповідальності («будь-яке правопорушення 

повинно бути покаране») [181, c.354].  

Однак, домінуючою залишається позиція, втілена у вітчизняному 

Кримінальному кодексі, де збільшено, порівняно з КК УРСР 1960, кількість 

норм, які регламентують звільнення від кримінальної відповідальності та 

встановлені нові види такого звільнення. Як завжди, впровадження новацій 

стикається з труднощами та проблемами, що у випадку з практичним 

застосуванням положень КК щодо звільнення від кримінальної відповідальності 

обумовило появу в грудні 2005 року Постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності». В Постанові судам було 

роз’яснено, що «звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова 

держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених 

законом обмежень певних прав і свобод  шляхом закриття кримінальної справи, 

яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у 
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порядку,  встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України». Як 

зазначає А.А. Вознюк «звільнення від кримінальної відповідальності означає 

насамперед позбавлення особи, яка вчинила злочин, офіційного осуду, 

покарання та судимості» [40, c. 22]. Водночас, слід акцентувати, що «звільнення 

від кримінальної відповідальності – це не виправдання особи, визнання її 

невинуватою у вчиненні злочину. Навпаки, закон виходить із факту скоєння 

особою кримінально караного діяння, у зв’язку з чим всі матеріально-правові 

підстави такого звільнення відносить до нереабілітуючих» [122, c.38-39]. 

Характеризуючи КК, дослідники відзначають, що «у сучасному 

кримінальному праві допускаються досить широкі можливості для звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у випадках, в яких реалізація останньої 

є очевидно недоцільною» [89, c.246].  

Так, в КК України норми про звільнення від кримінальної 

відповідальності містяться і у Загальній, і в Особливій частинах. Відповідно, 

існує поділ видів звільнення на загальні (визначені в Загальній частині КК) та 

спеціальні (передбачені в Особливій частині КК). 

Слід відзначити, що до осіб, які вчинили державну зраду, не може бути 

застосований жоден із загальних видів звільнення, в тому числі, й передбачений 

статтею 49 КК, –  звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності. В квітні 2014 року Верховною Радою були внесені 

зміни до КК, якими в ч.5 ст. 49 визначено, що давність не застосовується у разі 

вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у 

статтях 109-114.. Таким чином законодавець своєчасно відреагував на зміну 

обстановки, далекоглядно спрогнозувавши перспективу довготривалого 

періоду боротьби з ворожою агресією, неможливістю «швидкого» притягнення 

до відповідальності зрадників, які знаходяться на ворожому боці – на території 

тимчасово окупованих Криму та ОРДЛО. При цьому, законодавцем прийнято 

вірне рішення не сподіватись на такі юридичні механізми як зупинка або 

переривання перебігу давності. Водночас, доречно відзначити, що в умовах 

існування механізму заочного засудження не можна вважати достатніми заходи 
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правоохоронних органів України з документування злочинної діяльності та 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили державну зраду 

та перебувають на тимчасово  окупованих територіях та за кордоном України. 

В цьому контексті умисно згадати законодавчі обмеження щодо початку 

розслідування фактів вчинення державної зради в Канаді: «жодне провадження 

у справі про державну зраду (крім посягання на Королеву та участь у військовій 

агресії проти Канади – С.С.), не може бути розпочато більш ніж через три роки 

після того моменту, коли стверджується, що злочин був скоєний» (cт. 48 КК 

Канади) [4]. 

Завданням спеціальних видів звільнення є, перш за все, стимулювання 

особи, яка вчинила злочин, до позитивної посткримінальної поведінки. Так, в ч. 

2 ст. 111 КК законодавець передбачив спеціальний вид звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду: «звільняється від 

кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання 

злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх 

представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної 

влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання». 

В п. 2 Постанови Пленуму ВСУ № 12 роз’яснюється, що «умовою 

звільнення особи від кримінальної  відповідальності  є вчинення   нею  певного  

умисного  злочину,  незалежно  від  того, закінчено його чи ні, вчинений він 

одноособово чи у співучасті. Підставою такого звільнення може  бути  або  певна  

поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує (дійове каяття, 

примирення винного з потерпілим,  припинення злочинної  діяльності та 

добровільне повідомлення про вчинене тощо), або настання певної події 

(наприклад, зміна обстановки, закінчення строків давності)». 

В теорії кримінального права не існує єдиного підходу щодо 

використання термінів «підстава», «умова» та «передумова». Так, Ю.В. Баулін 

«передумовою» визначає те, що в Постанові названо «умовою», а значення 

терміну «підстава» в нього та в Постанові аналогічне [26, c.72-74]. В свою чергу, 

Ю.В. Луценко дотримується значення термінів, зафіксованих в Постанові: 
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«якщо умовою є вчинення певного злочину вперше, то підставою – певна 

посткримінальна поведінка особи, яка заохочується державою і з якою КК 

України пов’язує звільнення від кримінальної відповідальності» [100, с.84]. 

Водночас, О.О. Житний виділяє в терміні «підстава» дві складові: формальну 

(правову норму) та матеріальну (причину недоцільності реалізації кримінальної 

відповідальності). Передумовою будь-якого виду звільнення від кримінальної 

відповідальності, на його думку, є встановлення у вчиненому діянні всіх ознак 

злочину. Умовами звільнення від кримінальної відповідальності дослідник 

вважає «вказані у правовій підставі звільнення об’єктивні або суб’єктивні 

ознаки, відповідність яких фактичним обставинам справи визначає необхідність 

(або можливість) здійснення передбаченого цією нормою виду звільнення». 

Таким чином, дослідник вводить трьохелементний алгоритм з’ясування 

можливості застосування норми про звільнення від кримінальної 

відповідальності. [68, c. 58-63].  

Враховуючи вищевикладені позиції та зміст ч.2 ст. 111 КК,  передумовою 

звільнення від кримінальної відповідальності є вчинення особою державної 

зради, а підставою звільнення від кримінальної відповідальності за державну 

зраду є поєднання двох обов’язкових складових (умов) посткримінальної 

поведінки суб’єкта злочину: 1) невчинення громадянином ніяких дій на 

виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх 

представників та 2) добровільна заява органам державної влади про свій 

зв’язок з ними та про отримане завдання. Лише наявність обох цих складових 

утворює підставу звільнення від кримінальної відповідальності. 

Щодо змісту другої умови в теорії вітчизняного кримінального права 

альтернативні позиції відсутні. Переважна більшість дослідників єдині в тому, 

що «для кримінально-правової кваліфікації за ч. 2 ст. 111 КК України слід 

встановити, що заява про зв’язок з іноземною державою, іноземною 

організацією або їх представниками та про отримане завдання була 

добровільною та подана належним адресатам» [69, с. 64]. Добровільною є заява 

особи, яка вчинила державну зраду, зроблена за власною волею, без 
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зовнішнього примусу, з будь-яких мотивів. Не існує визначених вимог до форми 

такої заяви. З точки зору перспективи усунення наслідків та потенційних загроз 

від злочину, вчиненого особою, корисним є деталізація змісту такої заяви, 

запропонована Ю.В. Бауліним: «з якою іноземною державою чи іноземною 

організацією або їх конкретними представниками мав зв’язок той, хто робить 

заяву; в чому конкретно такий зв’язок виявився; де і коли, а також яким 

способом і з ким був встановлений та підтримувався цей зв’язок; де, коли, від 

кого і яким чином було отримане завдання; в чому полягав зміст цього завдання, 

способи та час його виконання тощо; поведінка особи після отримання завдання; 

мотиви зробленої заяви тощо» [26, c. 212]. Такі дані мають слугувати 

розвідувальним та котррозвідувальним органам в боротьбі з підривною 

діяльністю проти України, тому доцільним є включення в норму про звільнення 

від кримінальної відповідальності за державну зраду умови про надання особою 

всієї відомої їй інформації, необхідної для відвернення заподіяння шкоди 

інтересам України. 

Обов’язково заява має бути подана належному адресату – органам 

державної влади. Аналіз ухвал судів свідчить, що такі заяви в абсолютній 

більшості випадків були зроблені до Служби безпеки України. Враховуючи 

можливість вчинення державної зради за межами України, адресатом заяв 

можуть бути закордонні дипломатичні установи нашої держави. 

Значно складнішою в теорії та в правозастосуванні є проблема 

встановлення першої умови звільнення від кримінальної відповідальності за 

державну зраду. Аналіз наукового доробку вітчизняних вчених свідчить, що 

дискусійним залишається питання, «чи є норма, зазначена в ч.2 ст. 111 України, 

спеціальним видом добровільної відмови від вчинення злочину чи видом 

звільнення від кримінальної відповідальності?» [100, c.133]. 

Вихідним питанням зазначеної дискусії є момент виникнення передумови 

до звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду: коли слід 

вважати державну зраду закінченою? 
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Так О.Ф. Бантишев та О.В. Шамара вважають, що входження у контакт з 

іноземною державою, іноземною організацією або їхніми представниками 

можливе тільки шляхом активних дій і вже є закінченим злочином. Виходячи з 

цього, дослідники роблять висновок: «оскільки законодавець говорить про 

звільнення від кримінальної відповідальності громадянина України, якщо він на 

виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або 

їхніх представників ніяких дій не вчинив, це означає, що з моменту вступу в 

контакт з означеними особами, з моменту отримання будь-якого завдання від 

них злочин є закінченим» [25, c. 120-121]. Вказана позиція знаходить підтримку 

також в дослідженнях Г.В. Андрусіва [39], М.О. Потебенька [107] та інших. 

Натомість, Ю.В. Баулін зазначає, що «невчинення громадянином України 

жодних дій на виконання злочинного завдання означає його повну бездіяльність 

після отримання такого злочинного завдання і надання згоди на його виконання. 

Якщо особа вже дала таку згоду, а потім вчинила будь-яке діяння на виконання 

цього завдання, наприклад розробила план чи підшукала співучасників тощо, це 

свідчить про відсутність підстави для звільнення від кримінальної 

відповідальності за ч. 2. ст. 111» [26, c.211]. Виходячи з цього, дослідник вказує, 

що «передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за державну 

зраду у формі переходу на бік ворога є лише випадок, коли перехід здійснено за 

попередньою пропозицією ворога України і така пропозиція була поєднана із 

наданням громадянинові злочинного завдання» [26, с.204-205]. Також, 

науковець вважає, що передумовою звільнення від кримінальної 

відповідальності за державну зраду у формах шпигунства та надання допомоги 

іноземній стороні у підривній діяльності проти України може бути лише 

готування до відповідних дій у виді отримання злочинного завдання та згоди на 

його виконання [26, с.207-209].  

Вищенаведені теоретичні викладки були сформульовані до початку 

збройної агресії проти України, коли їх неможливо було перевірити практикою 

через відсутність достатньої кількості емпіричного матеріалу щодо 

кримінальної відповідальності за державну зраду. 
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В одному з перших вітчизняних наукових досліджень наявної судової 

практики застосування норми про звільнення від кримінальної відповідальності 

за державну зраду в 2014-2016 роках З.А. Загиней встановила, що «суди 

«пристосовують» фактичні обставини справи під умови звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбачені у ч. 2 ст. 111 КК України, фактично 

ігноруючи положення Загальної частини цього Кодексу». За даними дослідниці, 

практично в половині випадків (з 19 проаналізованих  судових рішень) суди 

кваліфікували діяння винуватих за ч. 1 ст. 111 КК України, хоча з фактичних 

обставин справи дослідниця констатує, що у вчиненому має місце готування до 

державної зради. Виходячи з цього, З.А. Загиней дійшла висновку, що 

«законодавець, намагаючись стимулювати позитивну посткримінальну 

поведінку особи встановленням умов спеціального звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з вчиненням державної зради, фактично заохочення 

для неї й не передбачив. Адже наслідки (зокрема й кримінальні процесуальні) 

для особи, в діях якої є ознаки добровільної відмови, є більш сприятливими, ніж 

у випадку звільнення її від кримінальної відповідальності. Так, наявність 

добровільної відмови при незакінченому злочині означає встановлення 

відсутності в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 

Кримінального процесуального кодексу України (КПК України)), а відтак 

передбачає закриття кримінального провадження за наявності реабілітуючих 

підстав. При цьому звільнення від кримінальної відповідальності передбачає 

закриття кримінального провадження за нереабілітуючих підстав» [69, c.64-65]. 

В цьому контексті необхідно вказати, що чинна редакція ч. 2 ст. 111 є чинником 

збереження латентності державної зради, адже особі, яка «не вчинила жодних 

дій на виконання злочинного завдання іноземної держави і не збирається цього 

робити, простіше буде просто замовчувати факт про свій злочинний зв’язок, 

аніж з’явитися до правоохоронних органів з відповідною заявою. Відтак така 

умова звільнення від кримінальної відповідальності є недієвою та за своєю 

суттю не є заохочувальною» [83, c. 166]. Також, Н.С. Кончук вказує, що ч. 2 ст. 

111 не сприяє ефективній протидії підривній діяльності іноземних держав та їх 
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представників: «якщо особа, припинивши злочинну діяльність, не звернеться до 

компетентних органів через страх притягнення її до кримінальної 

відповідальності, то в такому разі буде втрачена можливість у розкритті 

злочинної діяльності інших осіб» [83, c. 168]. 

Допомога іноземній стороні в проведенні підривних акцій полягає, 

зокрема, у вербуванні агентури для іноземної спецслужби, вступі в агентурні 

відносини із закордонною спецслужбою, сприянні іноземним емісарам і 

кадровим розвідникам у придбанні документів прикриття, влаштуванні на 

роботу, пов’язану з доступом до державної таємниці та іншим. Тобто, надаючи 

перелічені специфічні «послуги», особа стає суб’єктом розвідувальної 

діяльності іноземних спецслужб на шкоду Україні. При цьому, класична тактика 

початкового етапу залучення особи іноземною спецслужбою до співробітництва 

полягає в створенні вербувальної ситуації, коли, по-перше, мінімізовані 

можливості відмови від вербування та, по-друге, вербування відразу 

«закріплюється»: від особи вимагається надання інформації, яка цікавить 

спецслужби, або вчинення інших дій, що підтверджують її «лояльність». Слід 

зазначити, що під час вербування не ставиться умова надання лише таємної 

інформації, оскільки особа може не володіти нею з об’єктивних причин. 

Головним є фіксація в свідомості особи, що вона почала конфіденційно 

співпрацювати з іноземною стороною, надавати їй допомогу в діяльності, яка 

шкодить інтересам України. Таким чином, особа усвідомлює свою участь в 

злочинній діяльності та, за існуючої редакції ч.2 ст. 111, не має мотивів для 

самовикриття. 

З вищевикладеного З.А. Загиней робить аргументований висновок про 

«законодавчу помилку під час формулювання законодавцем умов звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з вчиненням державної зради, яка у 

випадку буквального тлумачення цієї заохочувальної кримінально-правової 

норми може спричинити її незастосування на практиці» [69, c. 66]. Таким чином, 

підтверджується прогноз М.І. Хавронюка, зроблений в 2012 році щодо 

неможливості застосування на практиці норми ч. 2 ст. 111, оскільки: «саме по 
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собі встановлення зв’язку з іноземною державою, іноземною організацією або 

їх представниками й отримання від них злочинного завдання при прямому 

умислі на державну зраду є готуванням до державної зради (без такого умислу 

– лише виявленням наміру). Тому, якщо громадянин України, встановивши 

вказаний зв’язок і отримавши відповідне злочинне завдання, не вчинив ніяких 

дій і добровільно відмовився від продовження реалізації свого наміру, то – 

незалежно від того, заявив він органам державної влади про вказаний зв’язок 

або не зробив цього, –  підстав для притягнення його до кримінальної 

відповідальності за ст. 111 немає. [109, с. 272].  

З 24 вивчених нами ухвал про звільнення від кримінальної 

відповідальності за державну зраду, в більшості випадків особи були 

завербовані представниками іноземних спецслужб (Федеральної служби 

безпеки РФ, Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, 

Комітету державної безпеки Білорусі та ін.). В судових ухвалах зазначалось, що 

контакти з представниками іноземних спецслужб були багаторазовими 

(Додаток Г, №№ 27, 38, 39 та ін.), в окремих випадках тривали понад 2 роки 

(Додаток Г, №№ 33, 34). В ході підтримання зв’язку українські громадяни 

надавали представникам іноземних спецслужб інформацію про соціально-

економічну та політичну обстановку в Україні, персональні дані 

військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби 

України тощо. Разом з тим, суди ухвалили рішення про звільнення таких осіб 

від кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Яскраво ілюструє виявлену З.А. Загиней протилежність підходів судів до 

встановлення підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності за 

державну зраду особи, завербованої іноземною спецслужбою, наступний 

приклад.  

Менський районний суд Чернігівської області  розглянув клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності громадянина України, який під 

час поїздки до родичів в РФ в лютому 2018 року під загрозою заборони виїзду з 

території РФ був завербований невстановленим співробітником Федеральної 
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служби безпеки РФ та дав підписку про згоду на конфіденційну співпрацю. 

Йому було поставлено завдання по збору розвідувальної інформації з 

обмеженим доступом, розголошення якої могло нанести шкоду інформаційній 

безпеці України. В подальшому, повернувшись до України завербований 

громадянин розпочав виконання цього завдання, збираючи відомості без 

обмеження доступу. В лютому 2019 року зазначений громадянин звернувся до 

СБУ з повідомленням про факт його вербування співробітниками ФСБ рік тому. 

Судом такі дії громадянина були оцінені як робота агента на користь держави 

агресора та на шкоду України. Колегія суддів дійшла висновку, що зазначена 

особа, отримавши завдання співробітника ФСБ РФ, усвідомлюючи при цьому, 

що останній поставив йому завдання вчиняти дії, спрямовані на завдання шкоди 

державній безпеці та обороноздатності України, шляхом надання допомоги 

представникам іноземної організації у проведенні підривної діяльності проти 

України, зраджуючи її державні та національні інтереси, підтвердив бажання 

виконувати вищевказані завдання. В зв’язку з чим суд ухвалив відмовити в 

клопотанні прокурора про звільнення громадянина від кримінальної 

відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 КК України. (Додаток Г, № 65) 

Дана ухвала була оскаржена в Апеляційному суді Чернігівської області. 

Колегія суддів апеляційного суду встановила, що громадянин звернувся з 

письмовою заявою до начальника Управління СБУ в Чернігівській області, в 

якій детально описав обставини зустрічі зі співробітником ФСБ РФ. Також 

зазначив, що жодних дій по передачі матеріалів російським спецслужбам не 

вчиняв і кордон України більше не перетинав. Прокурором та органами 

досудового слідства підтверджено, що ніяких дій щодо передачі будь-якої 

інформації підозрюваним вчинено не було. 19 липня 2019 року підозрюваний 

звернувся з письмовою заявою до прокурора про згоду на звільнення від 

кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 КК України. За оцінкою 

апеляційного суду, дії підозрюваного в своїй сукупності не є такими, що 

створили реальну загрозу безпеці України, з урахуванням етапу на якому вони 

були добровільно зупинені підозрюваним, та не завдали реальної шкоди 
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державним інтересам. Відтак, по справі наявні всі підстави для звільнення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 КК 

України та закриття провадження по справі. Колегія суддів ухвалила апеляційну 

скаргу прокурора в інтересах підозрюваного задовольнити, ухвалу Менського 

районного суду Чернігівської області щодо підозрюваного скасувати, 

постановити нову ухвалу, в якій на підставі ч. 2 ст. 111 КК України звільнити 

підозрювану особу від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 111 

КК України, а кримінальне провадження щодо нього закрити (Додаток Г, № 66). 

Обґрунтування звільнення від кримінальної відповідальності за державну 

зраду з підстави відсутності в діях підозрюваних реальної шкоди суверенітетові, 

територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 

економічній чи інформаційній безпеці України містяться в декількох рішеннях 

судів. Аналізуючи одне з них,  Н.С. Кончук визнала рішення суду 

невиправданим, таким, що «не відповідає діючій редакції ч. 2 ст. 111 КК 

України», зокрема тому, що «умова звільнення від кримінальної 

відповідальності, як незавдання реальної шкоди національній безпеці України, 

не передбачена у ч. 2 ст. 111 КК України». [83, с. 169]. Водночас,  дослідниця 

визнала, що «позиція суду, хоч і не узгоджується з діючою редакцією ч. 2 ст. 111 

КК України, проте до певної міри є доречною. Положення про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності на підставі припинення злочинної діяльності 

за умови, що вона мала можливість вчинити злочин до кінця, а також якщо не 

завдала шкоди національній безпеці України, є більш прийнятним, оскільки 

узгоджується зі загальноприйнятим положенням у теорії кримінального права 

про те, що таке звільнення застосовується до особи, котра вчинила злочин» [83, 

c.169-170]. Таким чином, дослідниця припускає наявність прогалин в діючій 

нормі про звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. 

На інший недолік у формулюванні ч.2 ст. 111 КК звернув увагу П.В. 

Хряпінський: «непослідовним виглядає звільнення від відповідальності тільки 

тих, хто отримав злочинне завдання за пропозицією іноземної держави, 

іноземної організації або їх представників, та відмовляти у такому звільненні 
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тим громадянам України, які за власною ініціативою пішли на співпрацю із 

ворогом, але за якихось причин жодних злочинних дій не вчинили і добровільно 

заявили органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане 

завдання. Перехід на сторону ворога як за власної ініціативи, так і за 

пропозицією іноземної розвідки, передбачає встановлення безпосереднього 

контакту з ворожими представниками. На наш погляд, стимулювання 

припинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки 

України, спрямованість на запобігання шкідливим наслідкам суверенітету, 

територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 

економічній чи інформаційній безпеці України зумовлює універсальний 

характер цієї заохочувальної норми, дія якої не може штучно обмежуватись 

морально-етичними міркуваннями ініціювання злочинної діяльності» [170, 

c.48].  

При цьому, крім вищевикладених критичних позицій дослідників, 

аргументи на користь перегляду існуючої норми про звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду містяться в історії 

вітчизняного кримінального права та в іноземному законодавстві. Так, в 1961 

році в ст. 56 КК УРСР вперше було передбачено, що «не підлягає кримінальній 

відповідальності громадянин СРСР, завербований іноземною розвідкою для 

проведення ворожої діяльності проти СРСР, якщо він на виконання одержаного 

злочинного завдання ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам влади 

про свій зв’язок з іноземною розвідкою». З цього приводу серед ветеранів 

контррозвідки побутує думка, що таким чином спонукали «законсервовану» 

ворожу агентуру здійснити явку з повинною. На той час це були агенти 

німецьких спецслужб періоду ІІ Світової війни та іноземна агентура, 

завербована в період Холодної війни 1947-1989 років. Тобто, заохочувальна 

норма мала конкретну утилітарну мету – виявлення та нейтралізація загроз 

зовнішній безпеці держави, що несла розвідувально-підривна діяльність 

ворожих спецслужб. Тому, при формулюванні норми про звільнення від 
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кримінальної зради на сучасному етапі слід врахувати, який ефект з точки зору 

захисту основ національної безпеки вона нестиме. 

Привертає увагу виважений підхід законодавців Польщі, Німеччини та 

Франції до осіб, які погодились на співпрацю з іноземними структурами на 

шкоду безпеці названих країн, але в подальшому відмовились від її 

продовження (на різних стадіях вчинення злочину), якщо до особи було 

здійснено примус або якщо вдалось відвернути шкідливі наслідки тощо. Так, в 

КК Польщі умовами звільнення від кримінальної відповідальності (з 

формулюванням – «не підлягає покаранню») для осіб, які розпочали брати 

участь в діяльності іноземної розвідки, є, крім добровільної відмови від 

продовження цієї діяльності, «розкриття органу, призначеному розслідувати 

відповідні злочини, усіх суттєвих обставин учиненого діяння; значні зусилля, 

спрямовані на запобігання вчинення умисного забороненого діяння» (§§ 1,2 ст. 

131) [10]. Законодавцем Французької республіки передбачено можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності за декілька форм вчинення 

державної зради (ст.ст. 411-2, 411-3, 411-6, 411-9, 412-1 КК Франції): здачу всієї 

чи частини національної території, збройних сил чи воєнної техніки іноземній 

державі; передачу чи надання доступу до інформації, поширення чи збирання 

якої може спричинити шкоду основоположним інтересам нації, іноземній 

державі; саботаж тощо. Застосовується імперативна норма про звільнення від 

кримінальної відповідальності (ст. 414-2 КК Франції) якщо особа, яка 

намагалась вчинити зазначені злочини, повідомивши органи адміністративної 

чи судової влади про ці дії, зробила можливим запобігти вчиненню цього діяння 

та в разі потреби встановити інших винних [5].  

В КК ФРН [13] звільнення від кримінальної відповідальності за особливо 

важливу зраду Федерації (§81) та особливо важливу зраду федеральній землі 

(§82) передбачено в § 84 за умов добровільної відмови від подальшого 

виконання протиправного діяння, а також добровільного перешкоджання 

завершенню протиправних дій при визнанні небезпеки від продовження цих дій 

іншими, що дасть змогу відвернути або значно зменшити цю небезпеку». При 
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цьому, законодавець вважає можливим звільнення від кримінальної 

відповідальності, якщо «зазначений ризик попереджено або значно зменшено 

або завершення діяння унеможливлено без будь-яких дій з боку винного, 

достатньо його добровільних і серйозних зусиль». Звільнення від кримінальної 

відповідальності за шпіонську агентурну діяльність (§ 98) або агентурну 

діяльність за завданням таємних іноземних служб (§ 99) передбачено  за умов 

добровільно відмови особи від своєї поведінки та розкриття наявних відомостей 

компетентному органу. Всі вищенаведені норми КК ФРН мають дискреційний 

характер, залишаючи на розсуд суду питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності згідно §§98, 99 та 84. Однак, коли винний у вчиненні дій, 

передбачених §§98, 99 «зазнав тиску на його поведінку з боку іноземної держави 

або одного з її посередників, якщо він добровільно відмовиться від своєї 

поведінки та негайно розкриє свої знання компетентній інстанції», 

законодавцем в §98 встановлено імперативну норму про звільнення його від 

кримінальної відповідальності. 

Слід звернути увагу на те, що в наведених нормах кримінального права 

іноземних держав законодавець вказує на прямий зв’язок між позитивною 

посткримінальною поведінкою особи, спрямованою на усунення загроз від 

ворожої іноземної діяльності, та звільненням цієї особи від кримінальної 

відповідальності за участь в цій діяльності. 

Таким чином, необхідним є суттєве розширення підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду, адже існуюча заохочувальна 

норма встановлює необґрунтовано жорсткі обмеження для звільнення від 

кримінальної відповідальності за державну зраду, що не сприяє заохоченню 

осіб, які вчинили цей злочин, до позитивної посткримінальної поведінки. До 

висновку про необхідність коригування діючої заохочувальної норми для осіб 

які вчинили державну зраду, прийшли й З.А. Загиней [69, с. 67], Н.С. Кончук 

[83, с.111], Ю.В.  Луценко [100, c.139], О.В. Зайцев і В.Р. Філіпенко [71, c.73]. 

Однак, в обґрунтуванні своїх пропозицій щодо внесення змін в формулювання 

ч.2. ст. 111 дослідники не вказують на необхідність забезпечення сприяння 
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кримінально-правовими методами вітчизняним компетентним органам у 

виявленні та припиненні розвідувально-підривної діяльності проти України. 

Виходячи з викладеного, вважаємо за доцільне з метою стимулювання 

добровільного припинення злочинної поведінки, відмовитись в ч. 2 ст. 111 від 

обмеження щодо обов’язкової умови звільнення від кримінальної 

відповідальності за державну зраду лише при наявності отриманого завдання 

іноземної сторони. Також необхідно передбачити додаткову умову такого 

звільнення – виконання дій в інтересах контррозвідувальної та розвідувальної 

діяльності, що, з одного боку стимулюватиме до самовикриття діючу іноземну 

агентуру, а з іншого боку, в разі продовження особами, які підлягають 

звільненню від кримінальної відповідальності за державну зраду, контактів з 

іноземними спецслужбами під контролем вітчизняних контррозвідувальних чи 

розвідувальних органів, дозволить здійснити комплекс оперативних, 

розвідувальних або контррозвідувальних заходів, спрямованих на 

дезінформацію іноземних спецслужб, викриття їх агентурних мереж та 

кадрових співробітників, виявлення та припинення їх підривної діяльності. При 

цьому, обов’язковою умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності 

має бути надання всієї відомої їй інформації, необхідної для відвернення 

заподіяння шкоди інтересам України.  

Крім розширення умов для звільнення від кримінальної відповідальності 

за державну зраду, доцільно на сучасному етапі здійснити комплекс підготовчих 

заходів з правового забезпечення процесу деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України. Історичний та соціальний досвід людства дає 

підстави вважати, що реінтеграція тимчасово окупованих територій 

супроводжуватиметься процесом національного примирення. На це, зокрема, 

спрямовано розробку законопроекту «Про державну політику перехідного 

періоду» [132], в якому пропонується запровадження елементів перехідного 

правосуддя, в тому числі – щодо кримінальних правопорушень, вчинених на 

тимчасово окупованих територіях. Елементом юридичного забезпечення цього 

процесу може бути, зокрема, визначення підстав та умов можливої амністії для 
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осіб, які за чинним законодавством підлягають кримінальній відповідальності 

за державну зраду, а також причетні до колабораціоністської діяльності. Як 

приклад слід згадати Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про амністію» 17 

вересня 1955 року. Амністія застосувалась до радянських громадян, які під час 

Другої світової війни в період 1941-1945 р.р. «через малодушність або 

несвідомість виявилися втягнутими в співробітництво з окупантами», 

засуджених за службу в німецькій армії, поліції і спеціальних німецьких 

формуваннях, за «підсобництво ворогові» та різні форми «зради Батьківщини», 

передбачені УК УРСР. Відповідно до статті 4 Указу, амністія не застосовувалась 

до «карателів, засуджених за вбивства і катування радянських громадян». Тобто, 

амністія стосувалась також коллаборантів. 

 Ю.В. Баулін вказував: «розмежування між звільненням від кримінальної 

відповідальності та від покарання полягає в тому, що у першому випадку 

держава відмовляється від реалізації майбутньої, потенційної відповідальності, 

а у другому випадку –   від покладання на особу реальної кримінальної 

відповідальності [26, c. 60]. Тобто, згідно ч.2. ст.86 «законом про амністію 

особи, визнані винними у вчиненні кримінального правопорушення 

обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті 

судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили, можуть бути 

повністю або частково звільнені від відбування покарання». Чинна норма п. «г» 

ч. 1 ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» встановлює, що 

амністія не може бути застосована до осіб, яких засуджено за злочини проти 

основ національної безпеки України. Однак, враховуючи викладені вище 

обґрунтування розширення умов звільнення від кримінальної відповідальності 

за державну зраду, в контексті розгляду перспектив застосування різних 

механізмів кримінально-правового регулювання від час реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України доцільно передбачити амністію для тих, хто 

зробить явку з повинною та сприятиме розкриттю як злочинів представників 

держави агресора на шкоду основам національної безпеки України, так і 

викриттю зрадників з числа мешканців реінтегрованих територій, а також – 



 170 

виявленню та розкриттю агентурних мереж, створених та залишених на цих 

територіях. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Відповідно до чинного КК до особи, яка вчинила державну зраду, може 

бути застосоване основне покарання у виді позбавлення волі на строк від 

дванадцяти до п’ятнадцяти років, а також альтернативні додаткові покарання у 

виді конфіскації майна (лише за корисливий злочин), позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

2. Встановлення і застосування кримінального покарання за державну 

зраду має бути підпорядкованим досягненню цілей кримінально-правового 

регулювання, якими є такий позитивний вплив на суспільні відносини, 

внаслідок якого особа, яка вчинила злочин, а також інші особи не вчинятимуть 

нових злочинів. Цілі кримінального покарання, застосування якого є засобом 

кримінально-правового регулювання перебувають у площині останнього. 

3. Сама по собі суворість основного покарання у виді позбавлення волі на 

тривалий строк не здатна суттєво вплинути на зниження кількості випадків 

вчинення державної зради. Аналіз судової практики свідчить про те, що суди 

переважно вважають мінімальний строк цього покарання в дванадцять років 

занадто суворим, широко застосовуючи на підставі ст. 69 КК призначення більш 

м’якого покарання, ніж передбачено законом. Враховуючи викладене, а також з 

урахуванням необхідності диференціації кримінальної відповідальності за 

державну зраду і шпигунство запропоновано в знизити мінімальні строки 

основного покарання за цей злочин. 

4. На підставі проведеного історико-правового та порівняльно-правового 

аналізу кримінально-правових заходів, які застосовуються за державну зраду, 

визнано за доцільне застосування до осіб, які вчинили такий злочин, 

позбавлення як активного, так і пасивного виборчого права на строк від п’яти 
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до десяти років, а також запропоновано відповідні зміни до кримінального 

законодавства. 

5. Доповнення санкції ст. 111 КК альтернативним додатковим покаранням 

у виді конфіскації майна не є обґрунтованим, а тому з метою підвищення 

ефективності кримінального покарання за цей злочин слід передбачити в 

санкціях частин 1 та 2 ст. 111 КК додаткове обов’язкове покарання у виді 

штрафу відповідно від десяти до п’ятнадцяти тисяч і від п’ятнадцяти до 

двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

6. Звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду за 

чинним КК можливе лише на підставі ч. 2 ст. 111 КК. Передумовою такого 

звільнення є вчинення особою державної зради, а підставою – поєднання двох 

обов’язкових складових (умов) посткримінальної поведінки суб’єкта злочину: 

1) невчинення громадянином України ніяких дій на виконання злочинного 

завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників та 2) 

добровільна заява органам державної влади про свій зв’язок з ними та про 

отримане завдання. Лише наявність обох цих складових утворює підставу 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

7. З метою стимулювання добровільного припинення злочинної 

поведінки, доцільно розширити підстави для звільнення від кримінальної 

відповідальності за державну зраду та шпигунство, передбачивши звільнення 

особи, яка припинила діяльність, передбачену відповідно ст. 111 або 114 КК, та 

виконала дії в інтересах контррозвідувальної або розвідувальної діяльності на 

користь України або добровільно повідомила органи державної влади про 

вчинене, а також надала всю відому їй інформацію, необхідну для відвернення 

заподіяння шкоди інтересам України.  

8. Готуючись до реінтеграції тимчасово окупованих територій, доцільно в 

законі про амністію осіб, які вчинили державну зраду, врахувати необхідність 

захисту національної безпеки України шляхом стимулювання позитивної 

посткримінальної поведінки осіб, які сприятимуть розкриттю як злочинів 

представників держави агресора на шкоду основам національної безпеки 
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України, так і виявленню та розкриттю агентурних мереж, створених та 

залишених на цих територіях закордонними спецслужбами. 
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає в отриманні 

теоретичного обґрунтування підстави кримінальної відповідальності за 

державну зраду, розв’язанні актуальних питань кваліфікації цього злочину та 

реалізації кримінальної відповідальності за його вчинення, а також у 

формулюванні науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення КК. На 

підставі отриманих результатів були зроблені висновки: 

1. Аналіз генези кримінальної відповідальності за державну зраду 

показав визначальний вплив політичного режиму і геополітичного контексту на 

формування норм кримінального законодавства, покликаних забезпечити 

захист держави від зрадницьких посягань. Доцільно без ідеологічного 

упередження розглянути можливість використання в чинному кримінальному 

законі підходів та формулювань, які використовувались в КК УРСР в період 

після ІІ Світової війни при встановленні кримінальної відповідальності за 

державну зраду та при звільненні від неї.  

2. Компаративістський аналіз кримінальної відповідальності за 

державну зраду виявив різницю в підходах законодавців пострадянських 

держав, в т.ч. України, з одного боку, та країн романо-германської правової 

сім’ї, а також Ізраїлю, Китаю та інших – з другого. Кримінальному 

законодавству останніх властива значна диференціація форм вчинення 

державної зради. Критерієм диференціації є рівень загрози охоронюваним 

суспільним відносинам, яка виникає від протиправного діяння. Так, здійснення 

розвідувальної, підривної та збройної антидержавницької діяльності визнається 

тяжким злочином, а сприяння іноземній державі у завданні шкоди інтересам 

держави оцінюється нижчим ступенем тяжкості. Такий підхід більше відповідає 

принципам кримінального права. В свою чергу, в кримінальних кодексах 

більшості країн пострадянського простору в одному складі злочину передбачені 

всі форми державної зради, які визнаються особливо тяжким злочином.  
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3. Встановлення кримінальної відповідальності за державну зраду 

породжується об’єктивними вимогами захисту суспільства та держави. 

Криміналізація злочину, передбаченого ст. 111 КК, ґрунтується на підставах: 

суспільної небезпечності діяння, відносної поширеності, конституційної 

адекватності, міжнародно-правової допустимості та необхідності 

криміналізації. 

Соціальна обумовленість існування ст. 111 КК підтверджується її 

соціальною корисністю, системно-правовою несуперечливістю, можливістю 

боротьби з діянням за допомогою кримінально-правових засобів і 

неможливістю боротьби за допомогою інших, наявністю ресурсів для 

здійснення кримінального переслідування та співрозмірністю позитивних і 

негативних наслідків заборони. 

4.  Загальним об’єктом державної зради є сукупність суспільних 

відносин, що охороняються кримінальним законом України. 

Родовим об’єктом державної зради є суспільні відносини, що у сукупності 

складають національну безпеку України: захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України. 

Безпосередній об’єкт державної зради співпадає з родовим, ним виступає 

національна безпека. Складовими останньої є суверенітет, територіальна 

цілісність та недоторканність, обороноздатність, державна, економічна та 

інформаційна безпека України.  

Предметом такої форми державної зради, як шпигунство, є лише 

відомості, що становлять державну таємницю, що безпідставно звужує 

кримінально-правову охорону національної безпеки України в умовах сучасних 

загроз. Раціональним є використання підходу щодо визначення предмету 

шпигунства, яке існувало в КК України 1960 року, з розширенням існуючого 

предмету шпіонажу відомостями, що не становлять державну таємницю, для 

використання їх на шкоду національній безпеці України. 
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5. Згідно диспозиції чинної ст. 111 КК України, державна зрада може 

бути вчинена в трьох формах: 1) перехід на бік ворога в умовах воєнного стану 

або в період збройного конфлікту; 2) шпигунство; 3) надання іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України.  

Перехід на бік ворога передбачає обов’язкову ознаку – наявність воєнного 

стану або періоду збройного конфлікту. Практика засвідчила, що встановлення 

цих обставин є суттєвим обмеженням для застосування ст. 111 КК, оскільки з 

початку агресії РФ режим воєнного стану в Україні не вводився, а очевидна 

наявність збройного конфлікту залишається законодавчо не унормованою. Тому 

дії, пов’язані з переходом на бік ворога в 2014 році військовослужбовців 

збройних сил України, працівників правоохоронних органів, суддів тощо, не 

кваліфікуються як дана форма вчинення державної зради.  

Наявність в диспозиції ст. 111 КК такої форми державної зради, як 

шпигунство призводить до його штучного відриву від складу шпигунства (ст. 

114 КК) та виникнення правової диспропорції, коли за однакове протиправне 

діяння – шпіонаж – для громадян України порівняно з іноземцями та особами 

без громадянства встановлюються обмежені умови звільнення від кримінальної 

відповідальності. Розв’язати зазначені проблемні питання доцільно 

виключенням такої форми державної зради, як шпигунство та його 

перенесенням до ст.114 КК. 

Надання допомоги може полягати не лише в приєднанні до підривної 

діяльності, яка вже здійснюється проти України, а й шляхом ініціювання 

підривної діяльності на шкоду нашій державі, зокрема, через заклики до 

іноземної держави або звернення до неї з проханням про військове втручання у 

внутрішні справи України. 

6. Сучасні процеси глобалізації, адаптація вітчизняного законодавства 

до законодавства Європейського Союзу обумовлюють пропозицію вважати 

суб’єктом державної зради загального суб’єкта. 
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Водночас для диференціації кримінальної відповідальності за державну 

зраду і шпигунство запропоновано введення кваліфікуючої ознаки в ч. 2 ст. 111 

КК і ч. 3 ст. 114 КК, – вчинення особою, яка присягнула на вірність Україні або 

народу України, що характеризується більш високим ступенем суспільної 

небезпеки. 

7. Існуюча судова практика в справах про державну зраду, а також 

потреби відповідності норми про кримінальну відповідальність за державну 

зраду історичному та геополітичному контексту, визначають необхідність 

диференціації покарання за державну зраду та введення додаткових 

кримінально-правових заходів в санкцію ст. 111 КК. Вважається за доцільне: 

-  знизити розмір основного покарання за державну зраду, вчинену 

без кваліфікуючих ознак, звузивши межі санкцій частин 1 та 2 ст. 111 КК;  

- замінити конфіскацію майна як додаткове покарання за державну 

зраду призначенням штрафу; 

- доповнити санкцію частин 1 та 2 ст. 111 КК обов’язковим 

додатковим покаранням у виді позбавлення права обирати і бути обраним в 

органи державної влади та місцевого самоврядування на строк від п’яти до 

десяти років, передбачивши відповідні зміни до ч. 1 ст. 55 КК. 

8. Диференціація кримінальної відповідальності за державну зраду та 

необхідність вчасно адаптувати кримінальний закон до визволення та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України обумовлюють потребу 

розширення підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності за 

державну зраду. Доцільно стимулювати добровільне припинення злочинної 

поведінки, передбачивши звільнення від кримінальної відповідальності за 

державну зраду для того, хто припинив діяльність, передбачену ст. 111 КК, та 

виконав дії в інтересах контррозвідувальної або розвідувальної діяльності на 

користь України або добровільно повідомив органи державної влади про 

вчинене, а також надав всю відому йому інформацію, необхідну для відвернення 

заподіяння шкоди інтересам України. 
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Крім розширення умов для звільнення від кримінальної відповідальності 

за державну зраду, доцільно на сучасному етапі здійснити комплекс підготовчих 

заходів з правового забезпечення процесу деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, визначивши, зокрема, підстави та умови 

можливої амністії для осіб, які за чинним законодавством підлягають 

кримінальній відповідальності за державну зраду, а також причетні до 

колабораціоністської діяльності. 

9. На підставі проведеного дослідження пропонується викласти статті 111, 

114 та 55 КК у такій редакції:  

Стаття 111. Державна зрада 

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене особою на шкоду 

суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 

державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога 

в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній 

державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні 

підривної діяльності проти України, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років зі 

штрафом від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з позбавленням права обирати та бути обраним до органів 

державної влади або місцевого самоврядування на строк від п’яти до десяти 

років.  

2. Те саме діяння, вчинене особою, яка присягнула на вірність Україні або 

народу України, - 

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років 

зі штрафом від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обирати та бути обраним до 

органів державної влади або місцевого самоврядування на строк від п’яти до 

десяти років. 

3. Звільняється від кримінальної відповідальності за державну зраду 

особа, яка припинила діяльність, передбачену цією статтею, та виконала дії в 
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інтересах контррозвідувальної або розвідувальної діяльності на користь 

України або добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, а 

також надала всю відому їй інформацію, необхідну для відвернення заподіяння 

шкоди інтересам України.  

Стаття 114. Шпигунство 

1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам для використання на шкоду національній 

безпеці України відомостей, що не становлять державної таємниці, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років. 

2. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам відомостей, що становлять державну 

таємницю, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років зі 

штрафом від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинене особою, яка присягнула на вірність Україні або народу України, - 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років 

зі штрафом від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

4. Звільняється від кримінальної відповідальності за шпигунство особа, 

яка припинила діяльність, передбачену цією статтею, виконала дії в інтересах 

контррозвідувальної або розвідувальної діяльності на користь України або 

добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, а також надала 

всю відому їй інформацію, необхідну для відвернення заподіяння шкоди 

інтересам України.  

Частину 1 статті 55 КК доповнити абзацем 4 такого змісту: 

Позбавлення права обирати та бути обраним до органів державної влади 

або місцевого самоврядування як додаткове покарання призначається на строк 

від п’яти до десяти років. 
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102. https://reyestr.court.gov.ua/Review/92611631  

103. https://reyestr.court.gov.ua/Review/94151403  

104. https://reyestr.court.gov.ua/Review/99205110  

105. https://reyestr.court.gov.ua/Review/84912473  
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Додаток Д 

Акт впровадження 
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Додаток Е 

Акт впровадження 

 


