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

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема одного 
із основних питань кримінальної політики – 
конкретизація предмета складу злочину, пе-
редбаченого ст. 4361 Кримінального кодексу 
України. Стверджується, що на сучасному 
етапі розвитку держави бракує адекватного 
механізму протидії пропаганді комуністично-
го й націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів. Короткий огляд кри-
мінально-правової літератури засвідчив, що 
кримінальна відповідальність за пропаганду 
комуністичного й націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів ще не 
достатньо вивчена.
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тарний режим, пропаганда.
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в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» від 9 квітня 2015 р., ЗУ «Про 
правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у ХХ сто-
літті», «Про увічнення перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні 1939-1945 
років». Унаслідок прийняття відповідних 
законів в Україні була розпочата реформа 
декомунізації, метою якої були відхід від 
комуністичної ідеології та переосмислення 
радянського минулого.

Стан дослідження
Проблема кримінальної відповідаль-

ності за пропаганду комуністичного та на-
цистського тоталітарних режимів, а відтак 
оцінки ефективності сучасної криміналь-
но-правової заборони, піддавалось аналізу 
у працях В.М. Комарницького, Є.О. Пись-
менського, М.А. Бабак, Л.О.Мостепанюк, 
А.А. Павловської, О.Е. Радутного, 
Ю.М. Беклеміщева, О.В. Філей та інших. 
Водночас доводиться констатувати, що 
питання кримінально-правових заходів 
протидії виготовленню, поширенню, а та-
кож публічному використанню символіки 
комуністичного, націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів «не 
протоптане» науковцями, оскільки відпо-
відна кримінально-правова норма «отри-
мала право на існування» відносно нещо-
давно.

Постановка проблеми
У недалекому минулому виготовлен-

ня та поширення тоталітарної символіки 
не вважалось кримінально-караним ді-
янням, а непоодинокі спроби, що були 
спрямовані на звільнення від наслідків то-
талітарних режимів та їх впливу, довго не 
могли увінчатись успіхом. Лише 9 квітня 
2015 р. Верховною Радою України було 
прийнято закони про декомунізацію: ЗУ 
«Про доступ до архівів репресивних орга-
нів комуністичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років», ЗУ «Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціалістично-
го (нацистського) тоталітарних режимів 



101

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

Таким чином, основною метою цієї 
статті є вивчення предмета складу злочи-
ну, передбаченого ст.436-1 КК України.

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

судження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р. 
№317-VIII символіка комуністичного то-
талітарного режиму включає: будь-яке зо-
браження державних прапорів, гербів та 
інших символів СРСР, УРСР (УСРР), ін-
ших союзних або автономних республік у 
складі СРСР, держав так званої «народної 
демократії»; гімни СРСР, УРСР (УСРР), ін-
ших союзних або автономних радянських 
республік чи їх фрагменти; прапори, сим-
воли, зображення або інша атрибутика, у 
яких відтворюється поєднання серпа та 
молота, серпа, молота та п’ятикутної зір-
ки, плуга, молота та п’ятикутної зірки; зо-
браження, пам’ятники, пам’ятні знаки, на-
писи, присвячені особам, які обіймали ке-
рівні посади в комуністичній партії, вищих 
органах влади СРСР, УРСР (УСРР), інших 
союзних або автономних радянських рес-
публік, органах влади та управління об-
ластей, міст республіканського підпоряд-
кування, працівникам радянських органів 
державної безпеки всіх рівнів; зображен-
ня, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, 
присвячені подіям, пов’язаним з діяльніс-
тю комуністичної партії, переслідуванням 
учасників боротьби за незалежність Укра-
їни у ХХ столітті; зображення гасел кому-
ністичної партії, цитат осіб, які обіймали 
керівні посади в комуністичній партії; на-
зви областей, районів, населених пунктів, 
районів у містах, об’єктів топоніміки на-
селених пунктів, у яких використані імена 
або псевдоніми осіб, які обіймали керівні 
посади в комуністичній партії, вищих ор-
ганах влади та управління; найменування 
комуністичної партії, її символіка або еле-
менти [1].

Так, поняття державного прапору роз-
глядають як закріплене в законодавстві 
офіційне полотнище держави, у якому 
шляхом добору певних кольорів (подеку-

ди з використанням написів та малюнків) 
відображено ідеї політичного характеру [2, 
с.19]. Державний герб трактують як закрі-
плений у законодавстві офіційний умов-
ний знак, який через графічне та кольоро-
ве зображення окремих фігур виражає ідеї 
політичного характеру та є символом суве-
ренітету держави [2, с.20]. Державним гім-
ном визнається музично-поетичний твір, 
який славить країну та її історію та є сво-
єрідною анотацією державної ідеології [2, 
с.21]. Як один із гімнів  періоду СРСР мож-
на навести «Гімн партії більшовиків» СРСР 
1939 р. композитора О.В. Олександрова та 
автора тексту В.І. Лебедєва-Кумача, у яко-
му власне оспівувалась велич комуністич-
ної партії та пропагувався масовий терор 
проти так званих ворогів народу [3, с.3].

Відповідно до положень вищезазначе-
ного закону, поняття символіки комуніс-
тичного тоталітарного режиму включає та-
кож «інші символи СРСР, УРСР (УСРР)…». 
У  Спільному проміжному висновку Ве-
неціанської комісії від 25 грудня 2015 р. 
№823/2015 з цього приводу зазначається, 
що таке формулювання є доволі відкри-
тим, а тому мало не виключає можливість 
передбачити сферу застосування Закону 
на практиці [4, с.21]. Розвиваючи цю дум-
ку, Г.В. Берченко зауважує, що відповід-
ний вислів не відповідає вимогам чіткості, 
ясності, а перелік таких символів має бути 
чітко визначений у законодавчому поряд-
ку [5, с.20-21].  З такою позицією не мож-
на не погодитись, оскільки невизначеність 
поняття «інші символи» призводить до 
його довільного тлумачення. 

Семантичний зміст поняття «символ» 
розглядається як форма виразу і переда-
чі духовного змісту культури через певні 
матеріальні предмети чи спеціально ство-
рені образи та дії, що виступають як зна-
ки цього змісту. Також символом може ви-
ступати зображення, напис, гасло, пісня, 
жест або предмет чи сам зовнішній вигляд 
людини. Зокрема, потребує з’ясування пи-
тання чи необхідно відносити георгіївську 
стрічку до символіки комуністичного то-
талітарного режиму. Варто зазначити, що 
Законом України  «Про внесення зміни 
до Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення щодо заборони виготов-
лення та пропаганди георгіївської (гвар-
дійської) стрічки» від 16 травня 2017 р.- 
№ 2031-VIII КУпАП було доповнено 
ст.1733,  яка встановлює заборону виготов-
лення та пропаганди георгіївської (гвар-
дійської) стрічки. У пояснювальній записці 
до проєкту зазначеного Закону вказуєть-
ся, що георгіївська стрічка для РФ є сим-
волом її мілітаристичної могутності, слави 
імперії та радянського минулого. Вона ви-
користовувалась з 1943 р. з метою піднят-
тя патріотизму в ході війни, була інкорпо-
рована до радянського Ордена Слави як 
«гвардійська стрічка». У1945 р. вона була 
вжита на радянській медалі «За перемогу 
над Німеччиною у Великій Вітчизняній ві-
йні 1941-1945 рр.». У подальшому з 2014 р. 
георгіївська стрічка використовувалась 
так званими «силами  самооборони Кри-
му» і стала символом російської окупації та 
агресії.

Очевидно, що законодавець, встано-
вивши адміністративно-правову заборону 
виготовлення та пропаганди георгіївської  
стрічки, тим самим виключив можливість 
надавання таким діям кримінально-право-
вої оцінки. Іншими словами георгіївська 
стрічка не може охоплюватися поняттям 
«символіка комуністичного тоталітарного 
режиму», оскільки в такому б випадку її 
публічне використання кваліфікувалося б 
за ст.4361 КК України. Водночас необхідно 
звернути увагу на примітку до ст.1733 КУ-
пАП, у якій зазначено, що положення цієї 
статті не застосовуються у випадках, пе-
редбачених ч.3 ст.4 ЗУ «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки». Натомість у ч.3 ст.4 цього За-
кону передбачені випадки, за наявності 
яких не поширюється заборона викорис-
тання та пропаганди символіки комуніс-
тичного тоталітарного режиму. З означе-
ного випливає, що георгіївська стрічка є 
елементом злочинної символіки. Така по-
зиція також підтвердилась у ході судової 
практики. Так, вироком Приморського ра-
йонного суду м. Одеси від 30 травня 2018 
р. Ю. було визнано винуватим за публічне 

використання комуністичної символіки. 
Злочин було вчинено за наступних обста-
вин. Ю., діючи умисно, закріпив на ліве 
заднє пасажирське вікно свого транспорт-
ного засобу прапор червоного кольору, 
на якому зображені серп та молот, танк, 
п’ятикутна червона зірка з зображенням 
серпа та молота, зображення георгіївської 
стрічки та напис «НА БЕРЛІН», які від-
повідно до ЗУ від 9 квітня 2015 р. №317-
VIII є символікою комуністичного тоталі-
тарного режиму [6]. Гадаємо, що публічне 
використання, демонстрація або носіння 
самої лише георгіївської стрічки чи її зо-
браження повинно розглядатись як адмі-
ністративне правопорушення, оскільки 
такі дії не становлять суспільної небезпе-
ки. Натомість, якщо георгіївська стрічка 
використовувалася у комплексі   з іншою 
символікою або якщо на ній були здійсне-
ні відповідні написи, які власне виступали 
гаслами комуністичного режиму, то в тако-
му випадку цим діям повинна бути надана 
кримінально-правова оцінка. Прикладом 
цьому слугує вирок Дергачівського район-
ного суду  Харківської області від 22 січ-
ня 2021 р. У гром. В. під час проходження 
прикордонного контролю було виявлено 
та в подальшому вилучено: 1) георгіївські 
стрічки з написом «9 мая. Мы наследники 
победы» в кількості 19 шт.; 2)  георгіївські 
стрічки з написом «Я помню, я горджусь» у 
кількості 150 шт.; 3) георгіївські стрічки «9 
мая. День Победы» у кількості 247 шт. [7].

Наступним різновидом комуністичної 
тоталітарної символіки є прапори, сим-
воли, зображення або інша атрибутика, 
у яких відтворюється поєднання серпа 
та молота, серпа, молота та п’ятикутної 
зірки, плуга, молота та п’ятикутної зір-
ки. Так, емблема серпа і молота, яка 
пов’язана з пострадянською діяльністю 
більшовиків, була узаконена в радянській 
символі Конституцією 1924 р. й означала 
єдність, союз робітників та селян, а також 
символізувала владу трудящих [8, с.112]. 
Що стосується п’ятикутної зірки (офіційна 
назва «марсова зірка з плугом і молотом»), 
то вона вперше була затверджена наказом 
Л.Троцького 7 травня 1918 р. і була при-
значена лише для солдат Червоної армії. 
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Ця військова емблема була червоного ко-
льору із золотим оздобленням, у серед-
ині зображено плуг і молот. Дещо згодом 
на червоній зірці замість плуга було від-
творено серп і молот. Судовій практи-
ці України відомі випадки притягнення 
обвинуваченого до кримінальної відпо-
відальності за публічне використання 
символіки комуністичного режиму у виді 
п’ятикутної зірки із зображенням серпа 
і молота. Так, Ю. 08 вересня 2020 року, 
перебуваючи на літньому майданчику 
пабу «Золотий Колос», що знаходиться за 
адресою: м. Львів, проїзд Крива Липа, 6. 
діючи умисно, усвідомлюючи, що на фут-
болці, у якій він одягнутий, зображений 
напис «СССР» та стрічка червоно-жовто-
червоного кольору, на якій знаходиться 
п`ятикутна зірка, в центрі якої зображено 
символ у вигляді контурів перехрещених 
серпа та молота жовтого кольору, який 
увінчаний п`ятикутною зіркою, що згідно 
з висновком мистецтвознавчої експертизи 
містить «Малий герб Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік», який є сим-
волікою комуністичного тоталітарного 
режиму, публічно використовував такий 
шлях його демонстрації на вказаній фут-
болці широкому колу людей, допоки його 
неправомірні дії не були припинені пере-
хожими [9].

Ще одним різновидом комуністич-
ної символіки є зображення, пам’ятники, 
пам’ятні знаки, написи, присвячені осо-
бам, які обіймали керівні посади в кому-
ністичній партії, вищих органах влади 
СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або 
автономних радянських республік. Так, 
зображення «вождя» вважалось основною 
складовою пропаганди комуністичного ре-
жиму. На них він виступав як організатор 
і натхненник перемог у громадянській чи 
революційній боротьбі, поширенні на весь 
світ комуністичної влади [10, с.68]. Як при-
клад можна навести плакат Б.Єфимова із 
зображенням Сталіна та написом «Капи-
тан страны советов ведет нас от победы 
к победе!», а також плакат В.Дені та 
Н.Долгорукова із зображенням фігури 
вождя серед літаків і танків на тлі черво-
ного Кремля із надписом: «Сталинским ду-

хом крепка и сильна армия наша и наша 
страна» [10, с.68-69].

Що стосується пам’ятників, які присвя-
чені особам, які обіймали керівні посади в 
комуністичній партії, вищих органах вла-
ди СРСР, УРСР (УСРР), то таких, за дани-
ми Українського інституту національної 
пам’яті, на період здобуття незалежності 
в Україні було декілька тисяч, серед яких 
5,5 тисяч присвячені лише Леніну. Утім на 
підставі ЗУ від 9 квітня 2015 р. №317-VIII 
до Закону України «Про місцеві держав-
ні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. були 
внесені зміни, які власне зобов’язують 
сільських, селищних, міських рад або сіль-
ських, селищних, міських голів населених 
пунктів здійснити демонтаж пам’ятників, 
пам’ятних знаків, присвячених особам, 
причетним до організації та здійснення 
Голодомору 1932-1933 років в Україні, по-
літичних репресій, особам, які обіймали 
керівні посади у комуністичній партії, ви-
щих органах влади та управління СРСР, 
УРСР (УСРР), інших союзних та автоном-
них радянських республік, працівникам 
радянських органів державної безпеки, 
подіям, пов’язаним із діяльністю комуніс-
тичної партії, встановленням радянської 
влади на території України або в окремих 
адміністративно-територіальних одини-
цях, переслідуванням учасників бороть-
би за незалежність України у XX столітті.  
Водночас, в Україні мають місце пооди-
нокі випадки відкриття пам’ятників, при-
свяченим вождям тоталітаризму. Скажімо, 
в Автономній Республіці Крим у лютому 
2015 р. було відкрито монумент головним 
трьом учасникам Ялтинської конференції, 
одним із яких був Сталін. Також у квітні 
2021 р. на так званій території «Донецька 
народна республіка» встановили бюст Ста-
ліну за його величезний внесок у будівни-
цтво Радянського Союзу.

Ще одним різновидом комуністич-
ної символіки є зображення, пам’ятники, 
пам’ятні знаки, написи, присвячені поді-
ям, пов’язаним із діяльністю комуністичної 
партії, переслідуванням учасників бороть-
би за незалежність України у ХХ столітті. 
Історії відомо чимало сумних подій недале-
кого тоталітарного минулого, які пов’язані 
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із жорстоким терором та переслідуванням 
невинних громадян. Так, Українським ін-
ститутом національної пам’яті сформова-
но список, у якому висвітлено інформацію 
про події, назви символів та органів влади 
комуністичного тоталітарного режиму, се-
ред яких наступні: Дружба народів СРСР 
(на честь встановлення радянської влади і 
утворення СРСР, що мало місце 30 грудня 
1922 р.); Жовтнева (на честь Жовтневого 
перевороту – збройного державного зако-
лоту в Росії, що відбувся 7 листопада 1917 р. 
у ході якого владу захопили більшовики); 
Перекопська перемога (пов’язана із вста-
новленням радянської влади в Україні; на 
честь наступальної операції Червоної ар-
мії в листопаді 1920 р. з метою прориву на 
територію Криму) тощо [11].

До комуністичної символіки також на-
лежать зображення гасел комуністичної 
партії та цитат осіб, які обіймали керівні 
посади в комуністичній партії, у вищих ор-
ганах влади та управління. В Академічно-
му тлумачному словнику української мови 
поняття «гасло» розглядається як вислов-
лена у стислій формі ідея, політична вимо-
га, завдання; заклик, провідний принцип. 
Приміром, гаслами комуністичної партії 
того часу були: «Партія – розум, честь і со-
вість нашої епохи», «Народ і партія єдині».

Відповідно до словника української 
мови «цитата» є точним дослівним урив-
ком з якого-небудь тексту. Для прикладу, 
одними із поширених цитат Сталіна були 
наступні: «У нас немає полонених, у нас 
є лише зрадники», «Базікам не місце на 
оперативній роботі», «Наше діло праве, 
ворог буде розбитий, перемога за нами», 
«У кожної помилки є ім’я та прізвище» 
[12]. Вироком Галицького районного суду 
м. Львова від 4 травня 2017 р. К. було ви-
знано винуватим за пропаганду елементів 
комуністичної ідеології, що полягає у по-
ширенні тенденційної інформації, спря-
мованої на ідеалізацію та популяризацію 
комуністичної ідеології з символікою ко-
муністичного режиму, до якої належать: 
публікації, присвячені І.Леніну, тобто осо-
бі, яка займала керівну посаду у вищих ор-
ганах влади СРСР, а також публікації та-
ких загальновідомих комуністичних гасел, 

як: «Ленін жив, Ленін живий, Ленін буде 
жити!», «План – закон, виконання – борг, 
перевиконання – честь!» [13].

Ще одним  елементом комуністичної 
символіки відповідно до п. «є» ч.4 ст.1 ЗУ 
від 9 квітня 2015 р. є назви областей, ра-
йонів, населених пунктів, районів у містах, 
об’єктів топоніміки населених пунктів, у 
яких використані імена або псевдоніми 
осіб, які обіймали керівні посади в кому-
ністичній партії, вищих органах влади та 
управління. У заключних положеннях За-
кону України «Про місцеві державні ад-
міністрації» від 9 квітня 1999 р. зазначе-
но, що сільські, селищні, міські ради або 
сільські, селищні, міські голови населених 
пунктів на території відповідної області в 
установленому Законом України порядку 
зобов’язані  здійснити перейменування ра-
йонів у містах, скверів, бульварів, вулиць, 
провулків, проїздів, проспектів, площ, 
майданів, набережних, мостів чи інших 
об’єктів топоніміки населених пунктів, на-
зви яких містять у собі символіку комуніс-
тичного тоталітарного режиму. Так, Укра-
їнським інститутом національної пам’яті 
створено список у кількості 350 осіб кому-
ністичного тоталітарного режиму, у якому 
відображено про них короткі біографічні 
відомості. На їх честь були названі населе-
ні пункти, юридичні особи тощо. До чис-
ла так званих «героїв тоталітаризму» від-
носять В.С. Абакумова (один із керівників 
каральних органів СРСР та організатор 
політичних репресій) В.О. Овсієнка (брав 
участь у знищенні українського національ-
ного руху в 1917-1922 рр. та був одним із 
розробників заходів щодо винищення не-
покірних селян), К.Є. Ворошилова (вій-
ськовий, радянський компартійний діяч, 
маршал Радянського Союзу, який у 1919 р. 
був одним із керівників операції з жорсто-
кого придушення Куренівського повстан-
ня проти більшовиків у м. Києві) [11]. Утім 
внаслідок прийняття декомунізаційних за-
конів лише у період з листопада 2015 р. по 
липень 2016 р. були перейменовані 25 ра-
йонів та 987 населених пункти, серед яких 
108 перейменувань на честь Володимира 
Леніна, 35 – Василя Чапаєва, 48 – Сергія 
Кірова. 
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Лаба С.В. - Комуністична символіка як предмет складу злочину...

Наступними елементами комуністич-
ної тоталітарної символіки, відповідно до 
положень п.4 ч.1 ст.1 ЗУ від 9 квітня 2015 р. є 
найменування комуністичної партії, її симво-
ліка або елементи. Так, Комуністична пар-
тія Радянського Союзу існувала в період з 
середини 1920 років до 1991 р. Фактично 
вона, володіючи в державі монопольним 
правом на політичну владу, сприяла утвер-
дженню тоталітаризму. Фактично право-
наступницею радянської компартії стала 
Комуністична партія України, яка була 
створена на з’їзді у м. Донецьк 19 червня 
1993 р. Її прапор форми прямокутного по-
лотнища червоного кольору із зображен-
нями п’ятикутної зірки, серпа і молота та 
портретом В.І. Леніна  зі словами «Проле-
тарі всіх країн, єднайтеся!». Програма  Ко-
муністичної партії України базувалася на 
вченнях Маркса - Енгельса – Леніна.

Втім відповідно до Наказу Міністерства 
юстиції України «Про затвердження Пра-
вового висновку Комісії з питань дотри-
мання Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» від 23.07.2015 р. №1312/5 було 
визнано, що статут, найменування Кому-
ністичної партії України не відповідають 
вимогам ЗУ від 9 квітня 2015 р. А тому вона 
не може брати участь у виборах, оскільки 
не є суб’єктом виборчого процесу.

Висновки
Таким чином, можна зробити висно-

вок, що на сьогодні наукова база боротьби 
з пропагандою комуністичного та нацист-
ського тоталітарних режимів належним 
чином не сформована. Відтак вивчення 
питання щодо оптимального формулюван-
ня елементів комуністичної символіки як 
предмета відповідного складу злочину по-
требує ретельного аналізу.
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SUMMARY 
The problem of one of the major issues of crimi-

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

The obligatory component of the crime’s object 
is its subject (symbols of the Communistic, Nation-
alistic and Socialistic (Nazi) totalitarian regimes).

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

Key words: totalitarian ideology, the Commu-
nistic totalitarian regime, the Nationalistic and So-
cialistic (Nazi) totalitarian regime, propaganda.
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