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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ КСЕНОФОБІЇ 

Прояви агресії та нетерпимого ставлення окремих осіб до представників суспільства, які 
відрізняються за кольором шкіри, формою очей, національністю, релігійними переконаннями 
тощо є соціальною і політичною проблемою майже кожної країни. Актуальна вона і для 
нашого суспільства. Слід зазначити, що на практиці слідчі стикаються з цілою низкою 
труднощів у розслідуванні вищезазначених злочинів, адже основою процедури виступає 
доказування і детальне відображення в матеріалах кримінального провадження елементу 
суб’єктивної сторони злочину – спеціального мотиву нетерпимості підозрюваного до 
представників певної раси, національності чи релігійної групи. Для подолання цієї проблеми 
слідчому необхідно чітко уявляти природу формування цього стереотипу і вміти 
виокремлювати його в діях злочинця, слідах і обстановці вчинення злочину.  

В сучасному суспільстві прояви нетерпимості характеризуються доволі ємким 
загальним терміном – «ксенофобія». Розуміння даного терміну знаходиться на стику 
психології, політології, соціології та кримінального права. Походження слова ксенофобія має 
грецьке коріння: «xenos» від грецького – чужий, сторонній, і «phobos» – прояв нав’язливого 
страху, ненависті, ворожості, злості.  

Ксенофобія – це стійке нав’язливе почуття страху, ненависті, ворожості стосовно 
чужинців чи чужоземного, нетерпимості та неприязні до представників іншої нації, 
віросповідання, культури, національності, іноземців чи представників інших регіонів, а 
також до чогось незнайомого, незвичного, чужого. Цей психоемоційний стан особи, який 
виражається в негативному відношення до іншого – «чужого» суб’єкта, ґрунтується на 
певному негативному стереотипі. Він формується у особи (або у певної соціальної групи) на 
основі її знань, переконань і досвіду.  

В залежності від певних стереотипів, можна виділити наступні основні прояви 
ксенофобії (нетерпимості). 

1. Расизм – це переконання у тому, що одна раса за своєю природою краща ніж інша. 
Виражається у почуттях неприязні, ворожості, страху, ненависті представників європеоїдної 
раси до негроїдної, і навпаки.  

2. Етнофобія – це нетерпиме ставлення до людей іншої нації, народу.  
Різновидами етнофобії виступають наступні прояви.  
Шовінізм – проголошення однієї нації головнішою над іншими. Проявляється, як 

правило, у формі неповаги і принизливого ставлення народу однієї держави до народу іншої 
держави (вважаються більш слабкими, менш розвиненими тощо). Історичним прикладом 
шовінізму і крайньої форми націоналізму була політика фашизму.  

Антисемітизм – це вороже ставлення до представників єврейського народу і їх культури.  
Фашизм – ідеологія проголошення однієї нації головнішою, що заснована на політичній 

диктатурі та масовій пропаганді культу ненависті до інших представників націй. Як 
правило, супроводжується застуванням насильства до окремих представників і груп 
населення, та встановленням крайніх форм дискримінації у всіх сферах життя. 

Геноцид – це крайня форма (стадія) фашизму, сутність якої полягає у повному або 
частковому знищенні окремих груп населення або цілих народів. Геноцид може 
здійснюватись владними представниками відкрито, наприклад, через застосування зброї (в 
тому числі масового знищення), або завуальовано. Прикладом останньої форми може 
служити політика керівництва ВКП(б) та уряду СРСР у 1932–1933 роках, яка призвела до 
організації штучного голоду і багатомільйонних смертей серед сільського населення на 
території Української СРР та Кубані.  
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3. Релігійна нетерпимість – це активна неприязнь до цінностей, поглядів і традицій 
прибічників інших релігійних вірувань, течій. Проявлятися вона може як на рівні 
особистісному у формі ворожого ставленні представників один до одного, так і у 
міжконфесійній боротьбі і протистоянні, появі релігійних, агресивно налаштованих 
фанатиків. Прикладом може бути розповсюдження у сучасному суспільстві нетерпимого 
ставлення мусульман до християн.  

4. Мовна антипатія – це вороже ставлення та неповага до особи, яка не володіє мовою 
місцевого населення.  

5. Сексизм – це упереджене ставлення чоловіків до жінок, яке засноване на ідеології 
нерівності прав. Це стереотип домінування осіб однієї статі над іншою. 

6. Нетерпимість за віковою ознакою або станом здоров’я - принизливе ставлення, 
неповага і упередженість до осіб похилого віку, інвалідів, ВІЧ-інфікованих, психічнохворих 
людей тощо.  

7. Гомофобія – почуття ненависті по відношенню до гомосексуалістів; часто 
супроводжується внутрішніми страхами власних сексуальних фантазій та імпульсів.  

Розглядаючи расову, національну чи релігійну нетерпимість, як мотив вчинення 
насильницьких злочинів (в тому числі вбивств), необхідно виходити з того, що основою його 
виступає один із вказаних негативних стереотипів у особи. Відповідно до нього особа 
сприймає будь-яку іншу людину (в даному випадку, яка характеризуються ознаками іншої 
раси, національності, релігійних поглядів), її зовнішність, поведінку негативно і упереджено. 
Якщо це упереджене ставлення особи при певних обставинах обумовлює вираз агресії до 
іншої людини (групи людей) у вигляді завдання їй тілесних ушкоджень, умисного 
спричинення смерті, мордуванні тощо, має місце кваліфікуюча ознака - вчинення злочину з 
мотиву нетерпимості.  

Підводячи підсумок, хотілось би звернути увагу на актуальність дослідження природи 
ксенофобії в суспільстві, особливостей механізму вчинення і методики розслідування 
злочинів на її ґрунті. Адже ці злочини несуть особливу небезпеку для людства. На відміну від 
інших, від них потерпають не поодинокі жертви. Вони стають підґрунтям некерованих 
масових акцій, терористичних актів і, навіть, війн. Тому вкрай необхідно виробити 
ефективний механізм протидії цьому явищу не тільки на національному, а й на світовому 
рівні. 
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ЩОДО ПРЕДМЕТА ТА ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ 
ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Декларування недостовірної інформації (ст. 3661 КК України) є достатньо новим 
складом злочину, який внесений до Кримінального кодексу України 14 жовтня 2014 року. 
Відповідно, є потреба у визначенні елементів криміналістичної характеристики даного виду 
злочину. Дослідженням проблем криміналістичної характеристики злочинів у різний час 
займалися такі відомі вчені як В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, О. Н. Колесніченко, 
В. О. Коновалова, А. В. Старушкевич, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, Р. Л. Степанюк, Б. В. Щур та 
інші. У той же час, окремі елементи криміналістичної характеристики даного виду злочину, 
такі як предмет та обстановка вчинення, потребують додаткового розгляду. 

Що стосується предмету злочину, передбаченого ст. 3661 КК України, ним є декларація 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, 
передбаченої Законом України «Про запобігання корупції». Така декларація складається та 
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