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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ЗАБОРОНИ ДІЯННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 243 КРИМІНАЛЬНОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

У статті досліджуються чинники соціально-правової обумовленості злочину, передбаченого 

статтею 243 Кримінального кодексу України. Автор детально досліджує існуючі погляди на 

соціально-правову обумовленість злочину. Критично оцінюючи їх, указує на відмінність 

соціальної-обумовленості злочину, передбаченого статтею 243 Кримінального кодексу України, 

від підстав криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь. На підставі 

викладеного автор робить висновок, що чинниками соціально-правової обумовленості 

кримінальної відповідальності за статтею 243 Кримінального кодексу України є: соціально-

кримінологічний чинник; нормативний чинник; етичний чинник; культурно-історичний чинник; 

міжнародно-правовий чинник. 

Ключові слова: соціально-правова обумовленість, кримінально-правова заборона, критерії, 
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Постановка проблеми. З’ясування питання 

соціально-правової обумовленості криміна-

льно-правової заборони діяння, передбаченого 

ст. 243 КК України (далі – КК України), має 

важливе значення для теорії кримінального 

права, законотворчої діяльності та практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З’ясуванням зазначених проблем у різні 

періоди займалися такі вчені, як: В. І. Борисов, 

В. К. Матвійчук, К. М. Оробець та ін. Проте до 

цього часу зазначена проблема не знайшла 

свого належного завершення. 

Мета статті полягає в дослідженні 

соціально-правової обумовленості криміналь-

но-правової заборони діяння, передбаченого 

ст. 243 КК України. 

Основні результати дослідження. Соціа-

льно-правова обумовленість кримінально-

правової заборони діяння, передбаченого ст. 

243 КК України, охоплює вивчення тих 

особливостей соціально-економічних і право-

вих умов життя, що потребують юридичного 

врегулювання суспільних відносин. Серед 

правових засобів важливим фактором втілення 

в життя тієї чи іншої кримінально-правової 

норми є її соціально-правова обумовленість [1, 

с. 9]. Тому, на наш погляд, соціальна 

обумовленість кримінальної відповідальності 

за забруднення моря не вичерпує з’явлення 

кримінально-правової заборони, як це випли-

ває з праць деяких вчених. На формулювання 

такої заборони впливають і правові чинники. 

Соціальна обумовленість (а, на наше 

переконання, соціально-правова обумовле-

ність), - це встановлення та збереження кримі-

нальної відповідальності за певні злочини є 

невід’ємною складовою частиною їх 

кримінально-правової характеристики. Іншими 

словами соціально-правова обумовленість 

криміналізації діяння, у тому числі й аналізо-

ваного, є чинниками криміналізації злочину, 

передбаченого ст. 243 КК. Беззаперечно, 

заслуговують на увагу ті чинники, які були 

підставою встановлення кримінальної відпо-

відальності за злочин, передбачений ст.243 КК 

України. До таких чинників слід віднести: 

соціально-кримінологічний. У цьому сенсі слід 

зазначити, що для забезпечення якості й 

ефективності досліджуваної кримінально-

правової заборони (передбачені ст. 243 КК 

України) зазвичай найбільше значення має її 

відповідність соціальним і кримінологічним 

реаліям. 

У межах з’ясування питання про соціально-

кримінологічну обумовленість норми, передба-

ченої ст. 243 КК України, важливим є розумін-
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ня того, що причини цього злочину не 

обмежуються межами «злої волі» суб’єкта 

злочину, а включають широке коло обставин, 

впливати на які кримінальне право, 

враховуючи обмеженість засобів, що є в його 

розпорядженні, об’єктивно не в змозі. Слід 

зауважити, що така заборона (ст. 243 КК) 

з’явилася лише тоді, коли забрудненням моря 

заподіюється істотна шкода суспільним 

відносинам. Тому є вірною, на наш погляд, 

думка в існуючих джерелах, що обумовле-

ністю норм, що встановлюють кримінальну 

відповідальність за вчинення суспільно-

небезпечних діянь, є небезпека завдання 

істотної шкоди суспільним відносинам, які 

завдаються злочином [2, с. 31]. Тому 

передумова криміналізації (соціально-правова 

обумовленість) кримінально-правової заборо-

ни, передбаченої ст. 243 КК України, полягає у 

наявності в діянні достатньо високого рівня 

суспільної небезпечності, є найголовнішим 

чинником криміналізації та вирішальним для 

віднесення цього діяння до злочинного. 

Суспільну небезпечність злочину, передбаче-

ного ст. 243 КК України, зумовлюють 

суб’єктивні ознаки, але їх вплив відбувається 

не безпосередньо, а через об’єктивні ознаки, 

формуючи зміст діянь особи, яка їх вчиняє. 

Певні ознаки суб’єкта цього злочину 

впливають на оцінку ступеня небезпеки цього 

діяння. Такими ознаками є вік, службове 

становище, стійкість злочинної установки 

(судимість) та ін. Тому, можна зробити 

висновок про те, що рівень суспільної 

небезпеки цього злочину є цілком достатнім 

для криміналізації таких діянь. Крім того, 

зміст такої передумови криміналізації, як 

помірність позитивних і негативних наслідків 

криміналізації, свідчить про домінування 

позитивних соціально-правових результатів 

застосування норм кримінального права, 

передбачених ст. 243 КК України, в нашому 

випадку, над негативними соціальними 

наслідками, які неминуче настають від 

криміналізації тих чи інших діянь. У переліку 

передумов (соціально-правової обумовленості 

кримінально-правової норми (ст. 243 КК 

України)) криміналізації є ще й кримінально-

політична адекватність цього процесу. Тому 

правильно розроблена і впроваджена 

кримінально-правова політика призводить до 

істотного поліпшення ситуації й дає 

можливість зменшити негативний вплив на 

стан досліджуваних відносин. 

Нормативний чинник відображає 

обумовленість кримінально-правової заборони 

забруднення моря нормами Конституції 

України та іншими галузями законодавства у 

вказаній сфері. Ст. 50 Конституції України 

передбачає, що «Кожному гарантується право 

до вільного доступу до інформації про стан 

довкілля, про якість харчових продуктів і 

предметів побуту, а також право на її 

поширення. Така інформація ніким не може 

бути засекречена». Конституція України, в 

контексті нашого дослідження, закріплює 

загальні правові положення з охорони 

навколишнього природного середовища; 

галузевий рівень – акти щодо охорони окремих 

сфер цього середовища; інституціональний – 

охоплює нормативно-правові акти, що 

встановлюють принципи, порядок користуван-

ня морем і відтворення безпосередньо водних 

живих ресурсів . Ці чинники обумовлюють 

подальше вдосконалення екологічного та 

кримінального законодавства в досліджуваній 

царині. Крім того, ці норми (чинники) 

визначають вимоги внутрішньої логічної 

несуперечливості заборони, передбаченої ст. 

243 КК України, нормам Конституції України 

[3]. Це системно-правова обумовленість 

(передумова криміналізації) з’явлення дослід-

жуваної нами норми. Тобто це найважливіша 

передумова, а саме: конституційної 

адекватності, системно-правової несуперечли-

вості криміналізації зазначеного нами діяння. 

Сутність нормативного чинника існування 

кримінально-правової заборони, передбаченої 

ст.243 КК України, а саме: системно-правової 

несуперечливості криміналізації цього діяння 

полягає в з’ясуванні міжгалузевого характеру 

охорони суспільних відносин, що 

забезпечують умови зі збереження моря від 

забруднення. Кримінально-правові норми, 

передбачені ст.243 КК України, вказують на 

діяння (в загальних рисах на об’єктивну 

сторону, на предмет злочину), але їх 

конкретизація має з'ясовуватися (розкри-

вається) в інших нормативно-правових актах 

не кримінально-правового характеру, зокрема, 

до тих, які встановлюють правові основи 

охорони навколишнього природного середови-

ща це: Закон України від 25 червня 1991 р. № 

1264-ХІІ «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Закон України від 07 

лютого 2002 р. № 3055-ІІІ «Про Червону книгу 

України», Закон України від 13грудня  2001 р. 

№ 2894-ІІІ «Про тваринний світ», Закон 

України від 09 квітня 1999 р. № 591-ХІV «Про 
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рослинний світ», Закон України від 19 червня 

2003 р. № 964-ІV «Про основи національної 

безпеки України» та ін. Це також свідчить про 

таку обумовленість ст.243 КК України і 

зазначених нормативних актів, як системно-

правової несуперечливості, а отже, й обу-

мовленості криміналізації проаналізованого 

діяння. 

Етичний чинник соціально-правової 

обумовленості кримінально-правової заборони 

забруднення моря (243 КК України). Цей 

чинник є важливою обставиною, що 

обґрунтовує можливість, зміст і якість 

кримінально-правової заборони, передбаченої 

ст. 243 КК України. Він свідчить про 

дотримання етичних норм при їх 

конструюваннях і застосуваннях. Це питання 

безпосередньо пов’язане з проблемою вибору 

цінностей і нормативів, якими повинна бути 

обумовлена та яким має відповідати криміна-

льно-правова заборона. Тому криміналізація 

діянь, внесення інших змін у норми криміналь-

ного закону повинні супроводжуватися аналі-

зом моральних цінностей, що поставлені під 

охорону. Співвідношення норм моралі та ана-

лізованої кримінально-правової заборони свід-

чить, що саме із норм моралі можна вимагати 

підтвердження заборон ст. 243 КК України [4]. 

Культурно-історичний чинник соціальної 

обумовленості кримінально-правової заборони, 

передбаченої ст.243 КК України. 

Кримінально-правова заборона повинна також 

розглядатися як продукт історії і культури 

конкретного суспільства (вона завжди 

культурно-історично обумовлена). Тому 

важливо зауважити, що якби не змінювався 

зміст досліджуваної нами кримінально-

правової заборони в кожний конкретний 

відрізок часу, то не було б удосконалення її, 

він є таким, яким саме і може бути, виходячи з 

культурно-історичного розвитку суспільства 

(бути оптимальним у даних умовах). 

Міжнародно-правовий чинник соціальної 

обумовленості кримінально-правової заборони, 

передбаченої ст.243 КК України. Слід 

звернути увагу на те, що у низці чинників цієї 

заборони не останнє місце займають і 

міжнародно-правові акти, дозвіл на 

застосування яких дала Верховна Рада 

України. У цьому контексті слід акцентувати 

увагу на тому, що загальновизнані принципи і 

норми міжнародного права, значимість яких 

зростає в наш час, мають пріоритет над 

національним законодавством. А тому 

відповідність кримінального права України 

міжнародно-правовим стандартам, в тому 

числі і норм, передбачених ст.243 КК України 

забезпечує: 1) міжнародне політико-правове 

визнання кримінально-правової системи 

України, а отже, і кримінально-правових 

заборон, у тому числі передбачених ст.243 КК 

України; 2) можливість організації 

ефективного міжнародного співробітництва в 

кримінально-правовій протидії злочину, 

передбаченого ст. 243 КК України; 3) належну 

якість національних кримінально-правових 

норм, зокрема ст.243 КК України і практики їх 

застосування, відповідність кримінального 

права та зазначеної норми високим 

міжнародним стандартам [5, с. 161]. 

Висновок. На підставі викладеного можна 

зробити висновок, що чинниками соціально-

правової обумовленості кримінальної 

відповідальності за ст. 243 КК України є: 1) 

соціально-кримінологічний чинник; 2) 

нормативний чинник; 3) етичний чинник; 4) 

культурно-історичний чинник; 5) міжнародно-

правовий чинник. 
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Олейник В.П.  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЁЙ 243 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ 

В статье исследуются факторы социально-правовой обусловленности преступления, предусмотренного 

статьёй 243 Уголовного кодекса Украины. Автор подробно исследует существующие взгляды на социально-

правовую обусловленность преступления. Критически оценивая их, указывает на различие социальной 

обусловленности преступления, предусмотренного статьёй 243 Уголовного кодекса Украины, от оснований 

криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. На основании изложенного автор делает 

вывод, что факторами социально-правовой обусловленности уголовной ответственности по статье 243 

Уголовного кодекса Украины являются: социально-криминологический фактор; нормативный фактор; 

этический фактор; культурно-исторический фактор; международно-правовой фактор. 

Ключевые слова: социально-правовая обусловленность, уголовно-правовой запрет, критерии, факторы. 

 

Oleinik V.P.  

SOCIO-LEGAL CONDITIONALITY OF THE OFFENSE UNDER ARTICLE 243 OF THE CRIMINAL 

CODE OF UKRAINE 

In this article, the factors of socio-legal conditionality of the offense under Article 243 of Criminal Code of Ukraine are 

researched. The author investigates the current viewpoints on the socio-legal conditionality of the offense in detail. 

Critically analyzing them, the author indicates the differences between the social conditionality of the offense under 

Article 243 of Criminal Code of Ukraine and the reasons for criminalization and decriminalization of socially 

dangerous acts. Grounding on the above mentioned the author comes to the conclusion that the factors of social legal 

conditionality of criminal responsibility under Article 243 of the Criminal Code of Ukraine are: criminological factor; 

normative factor; ethical factor; cultural-historical factor; international-legal factor. 
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