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Соціально-економічні перетворення, що відбулися за останнє
десятиріччя, спричинили як позитивні, так і негативні зміни у сучасній
Україні [1, 93]. Так, доступність нових технологій (глобальна
електронна мережа, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, за
допомогою яких можна пересилати фотографії, аудіо- і
відеопродукцію), як позитивний чинник, призвела до негативу –
значного поширення предметів, що пропагують культ насильства і
жорстокості. Тому посилення боротьби із злочинними проявами,
передбаченими ст. 300 Кримінального кодекса України (далі – КК
України) «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що
пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи
релігійну нетерпимість та дискримінацію» [2], зумовлює актуальність
теми статті.

Дослідженню ознак складу злочину, передбаченого ст. 300 КК
України, приділяли значну увагу такі вчені, як: Л. П. Брич, А. В.
Ландіна, О. О. Дудоров, С. Ф. Денисов, М. І. Мельник, В. О.
Навроцький, О. В. Ольшевський, П. П. Сердюк, М. І. Хавронюк та інші.
Проте аналіз юридичної літератури, вивчення судово-слідчої практики
свідчать про те, що при кваліфікації цих злочинних діянь виникають
суттєві складнощі, пов’язані з різними підходами до розуміння такого
елемента його складу, як предмет.

Виходячи з наведеного, метою цієї наукової роботи є визначення
поняття та встановлення ознак творів, що пропагують культ насильства
і жорстокості, як предмета складу злочину, передбаченого ст. 300 КК
України.

Як відомо, всі склади злочинів поділяються на дві групи:
безпредметні (такі, що не містять у структурі складу зазначеної ознаки)
та предметні (які, відповідно, таку ознаку мають) [3, 49]. Виходячи з
такого поділу, слід визнати, що злочин, передбачений ст. 300 КК
України, належить саме до останньої категорії, про що свідчить і
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конструкція диспозиції цієї норми, де зазначені такі предмети, як: твори,
що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи
релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 1); кіно- та відеопродукція,
що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи
релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 2) [2].

У кримінально-правовій науці виділяють ряд основних (загальних)
ознак предмета злочину, а саме: соціальну, фізичну та юридичну [4,
293]. Встановлення таких ознак дає відповідь на питання чи можна
взагалі вважати відповідне явище предметом злочину. Поряд з
основними деякі вчені виділяють і додаткові (або спеціальні) ознаки [5,
209].

Як предмети складу діяння за ст. 300 КК України твори, що
пропагують культ насильства і жорстокості, характеризуються такими
загальними ознаками [6]:

а) фізична – твори становлять матеріальний предмет, тобто
матеріалізовані у формі писаних чи відповідно розмножених
(надрукованих) текстів, фільмів, магнітофонних записів, комп’ютерних
програм на носіях інформації;

б) соціальна – зміст творів полягає у демонстрації актів
насильства і жорстокості (в таких творах головну частину сюжету
становлять сцени та епізоди з проявами садизму, тортур, катування,
смакуванням страждань жертви, безжальності тощо). Йдеться про
поведінку, яка вказує на відсутність терплячого і, якщо не
доброзичливого, то принаймні нейтрального ставлення до людей, їхніх
звичаїв, традицій, обрядів тощо з врахуванням раси, національності,
належності до певної релігійної конфесії, передбачає прийнятність і
доцільність застосування обмеження або позбавлення прав певних
категорій громадян залежно від вказаних ознак (демонстрація утисків,
приниження, образ відповідних осіб чи груп людей, глум над їх
звичаями, побутом, зовнішнім виглядом, моральними та іншими
подібними цінностями певної раси, нації, релігії). Причому відповідні
твори повинні одночасно пропагувати і нетерпимість, і дискримінацію
за вказаними ознаками;

в) юридична – твори призначені для пропаганди культу
насильства і жорстокості. Це означає, що відповідні прояви не
засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка
заслуговує на наслідування, поширення.

У тлумачному словнику української мови під твором розуміється:
1. Те, що зроблене, створене ким-небудь і реально існує в тій чи іншій
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формі; виріб, витвір; 2. Продукт творчої діяльності людини; 3. Наслідок
літературної, наукової, музичної творчості людини [7].

Поняття «твір» немає узагальненого законодавчого визначення.
Воно використовується у різних нормативних актах, зокрема
Цивільному кодексі України, Законі України «Про авторське право і
суміжні права», як об’єкт авторського права. Так, ч. 1 ст. 8 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» до об’єктів авторського
права віднесено твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:
літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного,
наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті
тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом і без
тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми,
хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх
постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва;
твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними
до фотографії; твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори
декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього
скла, ювелірні вироби тощо; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи,
пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки,
архітектури та інших сфер діяльності; сценічні обробки письмових
творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; похідні
твори; збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та
антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що
вони є результатом творчої праці за добором, координацією або
упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що
входять до них як складові частини; тексти перекладів для дублювання,
озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних
аудіовізуальних творів; інші твори [8].

Аналіз Рекомендацій визначення ознак віднесення друкованої,
аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та
отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до
продукції порнографічного характеру, продукції еротичного характеру,
продукції, що пропагує культ насильства та жорстокості, а також
продукції, що пропагує національну та релігійну ворожнечу, неповагу
до національних і релігійних святинь та ображає національну гідність,,
затверджених рішенням Національної експертної комісії України з
питань захисту суспільної моралі від 20. 04. 2010 р. № 3 (далі –



186

Критерії), дозволяє зробити висновок, що під «творами, що пропагують
культ насильства і жорстокості», розуміється:

– друкована, аудіовізуальна, електронна та інша продукція,
– а також отримані до них по комунікаційних лініях повідомлення та

матеріали [9].
У Критеріях визначається зміст таких понять, як: жорстокість,

насильство, заклик до насильства та жорстокості, культ насильства та
жорстокості, пропаганда насильства та жорстокості. Так, жорстокість –
це властивість особистості, яка полягає у байдужості до страждань
людей або ж у прагненні до їх спричинення. Насильство – застосування
(загроза застосування) сили як вияву своєї волі відносно інших.
Насильство обмежує можливості дій на власний розсуд того, на кого
спрямоване. Заклик до насильства та жорстокості – звертання до певної
групи людей в усній, письмовій або іншій формі щодо здійснення актів
насильства і жорстокості. Культ насильства та жорстокості – надмірне
звеличення творів, у яких вихваляються, видається за норму поведінки
застосування грубої фізичної сили, розправа над потерпілим, катування
і навіть заподіяння смерті. Пропаганда насильства та жорстокості –
діяльність, спрямована на розповсюдження демонстрацій актів
насильства і жорстокості, для впливу на громадську думку, відповідні
прояви не засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка
заслуговує на наслідування, поширення [9].

Також у документі містяться критерії віднесення продукції до такої,
що пропагує культ насильства і жорстокості. Ці критерії є додатковими
(спеціальними) ознаками творів, визначених у ст. 300 КК України. До
них відносяться:

1. Наявність прямих закликів до насильства і жорстокості (письмові,
друковані, або виконані в електронному вигляді, усні твори,
фотозображення, рекламні сюжети, анонси, повідомлення та інше з
написами, що містять такі заклики); звукозаписи, кіно- відеопродукція,
інші технічні записи зображень, що рухаються (комп'ютерні ігри тощо),
або сюжет твору, насичений переважною кількістю демонстрації
(опису) сцен насильства та жорстокості.

2. Зображення (відтворення) насильства та жорстокості подається в
ореолі позитивного відношення до нього, що спонукає до його
наслідування, а не осуду.

3. Показ (опис) в натуралістичній формі нанесення фізичних
пошкоджень людському тілу та будь-якій живій істоті (різані та
вогнепальні рани, відтинання органів або частин тіла тощо).
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4. Нагнітання жаху, з використанням художніх засобів мистецтва,
або без них, смакування мук, приниження і натуралістичних подробиць
страждання без ознак художньої, соціальної чи психологічної цінності
твору.

5. Демонстрація (опис) фізіологічних реакцій організму на
пошкодження чи біль (мученицька міміка, крики, стогін, страждання,
кров, агонія тощо).

6. Натуралістична демонстрація (опис) в дії різноманітного
реманенту для катування.

7. Глумління над трупами.
8. Деталізація зображення сцен суїциду.
9. Використання спеціальних професійних засобів та способів, які

посилюють ефект достовірності, реалістичності, документальності
насильства [9].

У Критеріях також визначається, що матеріали, які містять
інформацію щодо пропаганди насильства і жорстокості, не повинні
«відповідати усім критеріям одразу», але повинні «відповідати більш
ніж одному».

Таким чином, твір, що пропагує культ насильства і жорстокості, – це
спрямований на розповсюдження з метою впливу на громадську думку
результат творчої діяльності автора, певна продукція, яка втілена у
будь-який об’єктивній формі та відповідає Критеріям (двом і більше)
віднесення її до такої, що пропагує культ насильства і/або жорстокості.

Ці твори своїм змістом негативно впливають на свідомість
(підсвідомість) людей та руйнують або трансформують їх ставлення до
певних категорій, що регулюють міжособистісне спілкування і
поведінку людей, тобто до системи етичних норм та правил співжиття,
що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних
цінностей [10].

У ч. 2 ст. 300 КК України окремо виділено як предмет злочину кіно- і
відеопродукцію [2], до якої слід віднести як готові повнометражні та
короткометражні кіно- і відеофільми, так і не до кінця змонтовані
кінокадри та будь-які інші відеозаписи, які можна відтворити для
перегляду і які пропагують культ насильства і жорстокості, расову,
національну чи релігійну нетерпимість і дискримінацію [10].

Нормативне розуміння поняття «фільм» надано у ст. 3 Закону
України від 13. 01. 1998 р. № 9/98-ВР «Про кінематографію»: «…фільм
– це аудіовізуальний твір (у тому числі телевізійні серіали та їх окремі
серії), що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим
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задумом і зображувальними засобами, та є результатом спільної
діяльності його авторів, виконавців і виробників» [11]. За способами
фіксації зображення та розповсюдження фільми поділяються на кіно-,
відеофільми тощо.

При цьому, якщо така продукція передається телекомунікаційними
мережами, то відповідно до ст. 40 Закону України від 18. 11. 2003 р. №
1280-IV «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій
не несуть відповідальності за зміст інформації, що демонструється їх
мережами [12]. Контроль за дотриманням законодавства при здійснені
мовлення вітчизняними телеорганізаціями здійснює Національна рада з
питань телебачення та радіомовлення. Що ж стосується програм і
передач іноземних телеорганізацій, то щодо них слід керуватися
положеннями Європейської конвенції про транскордонне телебачення
від 05. 05. 1989 р. Відповідно до п. «b» ч. 1 ст. 7 зазначеної Конвенції,
всі відеосюжети програм у тому, що стосується їхніх презентації та
змісту, мають поважати гідність людини та основні права інших людей,
зокрема, вони не повинні бути непристойними і, особливо,
неправомірно пропагувати насильство чи спонукати до расової
ненависті [10].

Оскільки законодавець прямо не пов’язує настання кримінальної
відповідальності за ст. 300 КК України з кількістю творів, що є
предметом передбаченого нею злочину, за змістом закону
відповідальність настає за вчинення дій щодо не менше двох творів. Це
можуть бути як однорідні предмети – (три книжки або два відеофільми),
так і неоднорідні (одна книжка та один малюнок). Не можуть
визнаватися предметом виготовлення творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості, дані оперативних зйомок, що здійснюються
працівниками правоохоронних органів [10].

Варто відмітити, що предметом аналізованого злочину можуть бути
як оригінали, так і копії творів, у тому числі копії кіно- і відеопродукції,
адже саме копії збуваються і розповсюджуються.

У кожному випадку для вирішення питання щодо належності творів
до предмета аналізованого злочину, обов’язковим є призначення і
проведення відповідної експертизи.

Таким чином, до основних ознак предмета злочину, передбаченого
ст. 300 КК України, належать соціальна, юридична, фізична.
Додатковими (спеціальними) ознаками, що притаманні предметам
цього злочину є критерії віднесення їх до продукції, що пропагує культ
насильства і жорстокості. Оціночна природа нормативного викладення
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предмету злочину (творів або кіно-, відеопродукції, які пропагують
культ насильства і жорстокості) породжує проблеми кваліфікації
аналізованого злочину. Тому у перспективі вважаємо за доцільне
доповнити ст. 300 КК України приміткою, в якій надати чітке
визначення творів, кіно- і відеопродукції, що пропагують насильства і
жорстокість, зі встановленням конкретних їх ознак.
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