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До питання про вплив на розвиток
кримінального права України рішень

Організації Об’єднаних Націй 
з питань боротьби зі злочинністю 

У сучасному взаємозалежному сві-
ті чимало питань увійшли до розряду
глобальних, із внутрішньої компетен-
ції держав перемістились у царину
міжнародно-правового регулювання.
Тому в їх вирішенні зростає роль між-
народних організацій. Особливе місце
серед них посідає Організація Об’єд-
наних Націй (далі – ООН), діяльність
якої спрямовано на вирішення проб-
лем планетарного й регіонального
масштабів. Однією з них є злочин-
ність та заходи контролю над нею.
Ці питання розглядаються в багатьох
документах Генеральної Асамблеї
(далі – ГА ООН), Секретаріату, Еко-
номічної та соціальної ради, інших
органів і спеціальних установ ООН.
У формуванні міжнародно-правової
бази боротьби зі злочинністю поміт-
ною є роль конгресів ООН з питань
запобігання злочинності й поводжен-
ня з правопорушниками [1].

Хоч у сфері антикримінальної
політики ООН є відповідальною перед
світовою спільнотою передусім за
глобальну координацію боротьби з
посяганнями на мир, міжнародні 
правопорядок та безпеку, ця органі-
зація приділяє багато уваги протидії
іншим видам злочинів, які мають між-
народні (транснаціональні) елементи
та поширення яких досягає наднаціо-
нальних масштабів. Прагнення впли-
вати на ці негативні процеси зумов-
лене метою ООН здійснювати між-
народну співпрацю в розв’язанні 
міжнародних проблем економічного,
соціального, культурного й гумані-
тарного характеру, в заохоченні
розвитку поваги до прав людини та
основних свобод всіх без розрізнення
раси, статі, мови, релігії (ч. 3 ст. 1 Ста-
туту ООН [2]). Тому з часом ця діяль-
ність «світового уряду» охоплює дедалі
ширше коло питань (протидію теро-
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ризму, транснаціональній організова-
ній злочинності, незаконному пово-
дженню зі зброєю, обігу психоактив-
них речовин, торгівлі людьми тощо).
Наприклад, у 70-х роках ХХ ст. коруп-
ційні правопорушення оцінювалися
ООН як проблема здебільшого вну-
трішньодержавна (зокрема, в Кодексі
поведінки посадових осіб із підтри-
мання правопорядку, затвердженому 
1979 р., вказано: «поняття корупції
має визначатися національним правом»
[3]). Однак у 90-х роках ця організа-
ція створює глобальну мережу анти-
корупційних норм [4, с. 93]. Пояснює-
ться збільшення об’єктів антикримі-
нальної діяльності ООН передусім
тим, що злочинність у нових умовах
набула характеру планетарної проб-
леми. Глобальною має бути й реакція
на це масштабне соціально-негативне
явище [5, с. 16].

Для розвитку вітчизняної кримі-
нально-правової системи згідно з між-
народними стандартами у сфері бороть-
би зі злочинністю важливими є й інші
аспекти діяльності ООН. Так, ця орга-
нізація сприяє впровадженню на на-
ціональному рівні деяких форм кримі-
нально-правового впливу. Зокрема,
нею підтримується ідея відновного
правосуддя (тут слід назвати Мінімаль-
ні стандартні правила ООН щодо за-
ходів, не пов’язаних із тюремним ув’яз-
ненням від 14.12.90 р., Декларацію
основних принципів правосуддя для
жертв злочинів та зловживання вла-
дою від 29.11.85 р., резолюції Еконо-
мічної та соціальної ради ООН  «Ос-
новні принципи застосування програм
відновного правосуддя у криміналь-
них справах» від 04.05.99 р., та «Про
основні принципи використання про-
грам відновного правосуддя у кри-
мінальних справах» від 24.07.02 р.
[6, с. 51–62]. Важливо й те, що, впрова-
джуючи певний рівень захисту прав
та свобод людини й контролюючи 
їх дотримання у світі, ООН поширює
ці норми й на принципи поводження з
правопорушниками (зокрема з особа-

ми, яких засуджують за кримінальні
злочини). Це вимагає врахування рі-
шень ООН із цих питань у криміналь-
ному законодавстві держави.

Зазначені обставини закономірно
зумовлюють підвищену увагу до рі-
шень ООН із питань боротьби зі зло-
чинністю. Посилання на відповідні до-
кументи цієї універсальної міжнарод-
ної організації стало майже обов’яз-
ковим у теоретичних дослідженнях
проблем кримінального права Украї-
ни та у пропозиціях з удосконалення
Кримінального кодексу України (далі –
КК). Однак аналіз спеціальної літе-
ратури свідчить: правова наука поки
що не виробила цілісного уявлення
про характер впливу ООН на генезис
антикримінальної політики України,
на розвиток кримінального права дер-
жави. Це питання висвітлено в наяв-
них дослідженнях здебільшого фраг-
ментарно, іноді його вирішення зводи-
ться до пропозицій копіювати будь-які
рішення й рекомендації міжнародних
установ та організацій. Тому воно по-
требує подальшого наукового розроб-
лення в контексті вивчення закономір-
ностей функціонування й розвитку
кримінального права України у між-
народно-правовому вимірі. Оскільки ж
значний обсяг порушеної проблеми
не дозволяє вирішити її в межах окре-
мої публікації, метою цієї статті є ви-
значення деяких загальних напрямків
впливу на розвиток кримінального
права України рішень ООН, що сто-
суються питань боротьби зі злочин-
ністю.

Відповідні позиції ООН відобра-
жено в десятках її документів (кон-
венції, рішення органів та установ
ООН, декларації, резолюції, рекомен-
дації, модельні норми тощо). Апріорі
всі вони мають високий міжнародний
авторитет, адже спрямовані на реалі-
зацію спільних інтересів світового
співтовариства, а організація, що їх
видає, об’єднує майже всі держави
світу. Але не можна не помітити,
що останнім часом діяльність ООН як
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гаранта й координатора мирного сві-
тового співіснування піддано критиці
(через неспроможність протидіяти
порушенням прав людини на тери-
торії колишньої Югославії, обмежи-
ти нелегітимні військові акції регіо-
нальних організацій типу НАТО,
стримати США в порушенні норм
міжнародного права щодо Іраку) [7,
с. 24–26, 31–36]. Тим не менш Україна,
яка в своїй Конституції закріпила при-
мат міжнародного права [8, с. 37], зобо-
в’язана зважати на рішення цього
провідного суб’єкта міжнародної пра-
вотворчості в розбудові вітчизняної
правової системи, визначенні напря-
мів внутрішньої правової політики 
(зокрема у сфері протидії злочинності).
Тому теоретичні й практично-при-
кладні аспекти впливу документів
ООН на кримінальне право України
залишатимуться актуальними.

За юридичною силою рішення
ООН, її органів та установ з кримі-
нально-правових питань можуть мати
загальнообов’язковий або рекоменда-
ційний характер, що визначає характер
їхнього впливу у внутрішньому кримі-
нальному праві. Так, загальнообов’яз-
ковими (за умови їх підписання й
ратифікації) є акти ООН, що мають
юридичну форму міжнародних дого-
ворів. Такий договір – це «укладений 
у письмовій формі з іноземною дер-
жавою або іншим суб’єктом міжна-
родного права, який регулюється між-
народним правом, незалежно від того,
міститься договір в одному чи декіль-
кох пов’язаних між собою докумен-
тах, і незалежно від його конкретного
найменування (договір, угода, конвен-
ція, пакт, протокол тощо)» [9]. За-
звичай ці документи ООН мають ви-
гляд конвенцій. Україна приєдналася
до більшості з них (при цьому обов’яз-
ковими для неї є й положення тих
конвенцій ООН кримінально-право-
вого характеру, які було укладено
СРСР та УРСР [10, с. 5]).

Застосування конвенцій ООН з
питань боротьби зі злочинністю пра-

воохоронними й судовими органами
України теоретично не повинно відріз-
нятися від порядку, встановленого для
виконання в державі будь-яких інших
міжнародних договорів. Однак їх реа-
лізація у внутрішніх кримінально-пра-
вових відносинах має певну специ-
фіку. У доктрині сформовано кілька
позицій щодо можливості безпосеред-
нього застосування в них міжнародно-
правових актів. Одні автори (І. П. Блі-
щенко, І. І. Карпець) вирішують 
це питання позитивно, апелюючи 
до конституційних норм і Віденської
конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р. щодо переваги між-
народного права над національним
[11, с. 45, 47; 12, с. 30]. Інші правознавці
(О. В. Ведерникова, З. А. Незнамова
та ін.) заперечують допустимість пря-
мого використання міжнародного пра-
ва до внутрішніх кримінально-право-
вих відносин [13, с. 183–185; 14, с. 124].
«Компромісна» позиція (Ю. Є. Пудо-
вочкін, С. С. Пірвагідов, Л. Л. Круглі-
ков, Л. Є. Смирнова, В. П. Коняхін,
О. Є. Письменський та ін.) полягає в
тому, що норми міжнародного права,
які не встановлюють злочинності
діяння і стосуються Загальної части-
ни кримінального права, можуть діяти
безпосередньо, навіть без їх від-
творення в КК («самовиконувані»
норми), а міжнародно-правові докумен-
ти (зокрема й видані ООН та її ор-
ганами), які описують склади зло-
чинів, встановлюють кримінальну
відповідальність («несамовиконува-
ні» норми) підлягають долученню 
до КК і, відповідно, самостійно засто-
совуватись не можуть [15, с. 162; 16,
с. 99–100; 17, с. 153; 18, с. 282–283].
Є. О. Письменський звертає увагу:
у визначенні організованої групи в 
ст. 2 Конвенції ООН проти транс-
національної організованої злочин-
ності вказано мету одержання, прямо
чи опосередковано, фінансової або ін-
шої матеріальної вигоди. У ч. 3 ст. 28
КК такої ознаки не міститься, що до-
зволяє застосовувати безпосередньо
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норми зазначеного договору [18,
с. 282].

Аналіз законодавства України
дозволяє визнати останню («компро-
місну») з наведених позицій такою,
що відповідає йому найбільшою
мірою. Конституцією України (ст. 9)
[19] і законами України (ст. 19 Закону
«Про міжнародні договори України»)
[9] встановлено, що чинні міжнародні
договори, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою Украї-
ни, є частиною національного законо-
давства держави й застосовуються в
порядку, передбаченому для норм
національного законодавства. У КК
(частини 1, 5 ст. 3) наголошено, що він
ґрунтується на загальновизнаних
принципах і нормах міжнародного
права та має відповідати положенням,
що містяться в чинних міжнародних
договорах, згоду на обов’язковість
яких надано парламентом держави
[20]. Утім, в інших конституційних 
і кримінально-правових нормах ці
загальні приписи уточнено: 1) в п. 22
ч. 1 ст. 92 Конституції України вказує-
ться, що діяння, які є злочинами, та
відповідальність за них визначаються
виключно законами України; 2) згідно
з частинами 1, 3 ст. 3 КК законодавство
України про кримінальну відповідаль-
ність становить тільки КК, і лише він
визначає злочинність діяння, його
караність та інші кримінально-право-
ві наслідки; 3) ч. 1 ст. 2 КК підставою
кримінальної відповідальності називає
вчинення особою суспільно небезпеч-
ного діяння, яке містить склад злочи-
ну, передбаченого саме цим кодексом
(а не іншим документом, навіть якщо
його видано ООН). З цього слідує, що
в межах кримінально-правової юрис-
дикції України для кваліфікації злочи-
нів, призначення покарання, звільнен-
ня від кримінальної відповідальності,
від покарання чи його відбування 
і в установленні інших кримінально-
правових наслідків діяння не можна
безпосередньо керуватись актами
ООН, доки їх положення не будуть

перетворені законодавцем у норми
КК України. Отже, одним із важливих
завдань фахівців з кримінального
права є здійснення моніторингу кон-
венційної бази ООН та визначення
способів імплементації її положень у
законодавство держави. Слід відзна-
чити, що, за висновками деяких до-
слідників, у сучасному кримінальному
праві України забезпечено достатній
рівень відповідності галузевого зако-
нодавства чинним міжнародним до-
говорам[10]. Водночас у цьому на-
прямкові кримінально-правового за-
конотворення поки що є чимало вад.
Це підтверджує, наприклад, багатора-
зове уточнення норм КК про деякі
«конвенційні» злочини – так, ст. 127
«Катування» та ст. 209 КК «Легаліза-
ція (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом» після їх ухвален-
ня вже тричі зазнавали коректив.

Загальнообов’язковий характер
(що допускає пряме застосування 
у кримінально-правових відносинах)
мають рішення ООН, які набули ста-
тусу загальновизнаних принципів і
норм міжнародного права [10, с. 9].
Хоча формальних критеріїв ідентифіка-
ції таких норм і принципів як загаль-
новизнаних поки що не створено [21],
до них належать,зокрема,Статут ООН,
Загальна декларація прав людини,
проголошена Резолюцією 217 А (III)
ГА ООН від 10.12.48 р., Міжнародний
пакт про економічні, соціальні й куль-
турні права, ухвалений Резолюцією
2200 А (III) ГА ООН від 16.12.66 р.,
Міжнародний пакт про громадянські
й політичні права, ухвалений Резо-
люцією 2200 А (ХХІ) ГА ООН від
16.12.66 р. [22].

Багато «антикримінальних» доку-
ментів ООН за правовою формою 
є резолюціями. Зокрема, значна кіль-
кість чолових рішень ООН з питань
боротьби зі злочинністю містять
Декларації та інші рішення, затвер-
джені резолюціями ГА ООН. Міжна-
родно-правова практика та більшість
фахівців із міжнародного права свід-
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чать, що такі документи мають (за
деяким винятком) рекомендаційний
характер [23, с. 121]. Отже, вони менш
впливові, ніж акти ООН, що мають
форму договорів.Але це не применшує
їхнього значення для розвитку націо-
нального кримінального права. По-
перше, такі документи ООН віддзер-
калюють оцінку світової спільноти
стану і значущості конкретних про-
блем у сфері протидії злочинності.
По-друге, вони зосереджують увагу
національних влад на глобальних
актуальних завданнях антикриміналь-
ної політики. По-третє, ідеї й реко-
мендації, що містять ці акти, нерідко
стають основою для формування за-
гальнообов’язкових норм міжнарод-
ного права. По-четверте, в їх розроб-
ленні беруть участь правознавці най-
вищої кваліфікації. Тому оцінювання
цих рішень національним кримінальним
правом є необхідним для своєчасного 
внесення коректив у розвиток кримі-
нально-правової системи України,
для вдосконалення кримінального
законодавства держави. Їх імплемен-
тація сприяє уніфікації законодавства
різних країн, гармонізації засобів
протидії злочинності міжнародного
характеру.

Водночас Україна не зобов’язана
беззаперечно реалізувати документи
ООН рекомендаційного характеру.
Так, наприклад, у ст. 4 Типової угоди
про видачу від 14.12.90 р., затвердже-
ної Резолюцією 45/116 ГА ООН, від-
мова держави у видачі особи для кри-

мінального переслідування на тій під-
ставі, що суб’єкт є її громадянином,
визнається факультативною (необов’яз-
ковою) підставою для незастосування
екстрадиції [24]. Однак ч. 1 ст. 10 КК
містить імперативну заборону щодо
видачі іншій державі громадянина
України для кримінального переслі-
дування [20]. Попри невідповідність
вітчизняного кримінального законо-
давства позиціям ООН, викладеним у
зазначеній Резолюції, це не свідчить
про порушення її Україною.

Підводячи підсумок, доцільно
наголосити, що міжнародно-правові
акти ООН, її органів та установ здій-
снюють значний вплив на криміналь-
не право України, розвиток інститутів
його Загальної та Особливої частин,
визначенні напрямків і способів удо-
сконалення законодавства про кримі-
нальну відповідальність. Тому це пи-
тання є актуальним та потребує по-
дальших ґрунтовних наукових дослі-
джень. Хоча формально значна части-
на створених під егідою ООН рішень
кримінально-правового змісту не є
загальнообов’язковими, кожне з них
(попри їхню юридичну форму) заслу-
говує на увагу. Створення в нашій дер-
жаві сучасної моделі кримінального
права, що відповідає міжнародним
нормам охорони прав і свобод люди-
ни неможливі без вивчення докумен-
тів ООН та імплементації тих їхніх
положень, які не суперечать Консти-
туції України та національним інтере-
сам держави.
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ни рішень Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю

У статті розглянуто вплив на розвиток кримінального права України міжна-
родно-правових документів. Визначено місце рішень ООН (конвенцій та деклара-
цій) з питань боротьби зі злочинністю в цьому процесі.
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решений Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с преступ-
ностью

В статье рассмотрено влияние на развитие уголовного права Украины между-
народно-правовых документов. Определено место решений ООН (конвенций и
деклараций) по вопросам борьбы с преступностью в этом процессе.
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Zhitniy А. On the question of significance for the development of criminal law-ma-
king in Ukraine, the United Nations to combat crime

The article considers the impact on the criminal law of Ukraine international legal
instruments. The place of the UN decisions (conventions and declarations) on the fight
against crime in this process.
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