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Стрімкий розвиток космічної діяльності людства у сучасний період 

фактично характеризується послідовними кроками – від першого польоту 

до висадки на супутнику Землі – Місяці. Це надає можливості 

констатувати, що людство пройшло тільки підготовчий етап в засвоєнні 

космосу. З іншого боку, спостерігається підвищена активність 

інопланетних цивілізацій. Вважається, що до 2025 року земляни вступлять 

в реальний контакт з інопланетянами. В Організації Об’єднаних Націй вже 

створений спеціальний орган – Офіційне представництво по зв’язкам з 

інопланетними цивілізаціями на чолі з Мазлан Отман, астрофізиком з 

Малайзії, яка делегована від імені всього людства керувати зустріччю з 

інопланетянами. Створена і юридична основа, яка регламентує порядок 

зустрічі у вигляді Спеціальної декларації, в якої передбачається, що сам 

контакт з інопланетянами заборонено проводити без попередньої наради та 

проводити зустріч в односторонньому порядку Таким чином, є бажання на 
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юридичному рівні вирішити питання про порядок проведення доленосного 

для людства питання організованого контакту з представниками 

інопланетних цивілізацій. 

Висока активність, які проявляють Сполучені Штати Америці, 

Російська Федерація і Китай в області космічних озброєнь, свідчить про те, 

що скоро може настати час міжпланетних космічних війн. Американцям 

вдалося отримати інформацію, яка може сприяти виводу оборонного 

комплексу на новий космічний рівень і поворот у політиці Білого Дому. 

Президент США Трамп, представляючи нову стратегію національної 

безпеки, визнав, що у космічному просторі можливі військові бойові дії і 

американці розраховують на технологічну перевагу і готові розв’язати 

зоряні війни. Якщо мова йде про захист безпеки Америці, вважає 

Президент, то недостатньо просто присутність в космосі, але потрібно 

мати панування у космосі. 18 червня 2018 року він підписав документ, якій 

містить припис Пентагону почати процес створення космічних військ як 

шостого виду збройних сил США. Це означало новий старт у розвитку 

війн у міжзоряному просторі. 

Серед умов, що сприяли прийняттю таких рішень, важливе місце 

займає співробітництво з представниками інопланетних цивілізацій. 

Одним з політичних скандалів є останні президентські вибори у США. Ще 

у жовтні 2016 року кандидат на пост Президента США Хиллари Клинтон в 

Лас-Вегасе заявила, що вона хоче розібратися с архівами, що пов’язані з 

НЛО і Зоною 51 в штаті Невада. Вона вважала за необхідне створити 

робочу групу по розслідуванню ситуації, що пов’язана із Зоною 51 у 

Неваді. Фактично після такої заяви Хиллари була приречена. Дональд 

Трамп заручився підтримкою таємничих покровителів в Зоні 51. Активісти 

і політтехнологи намагаються зрозуміти, як явний фаворит президентської 

гонки оказалась в програші, вони звинувачують руських хакерів і агентів 



 3 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2018. – №2(18) 
 
 
 

 

 Футуроархаїка розвитку кримінально-правових відносин у космічній сфері / В. О. Глушков // 

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2(18) : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18hvouks.pdf. 

 

ГРУ. Але для того, щоб розкрити цю таємницю, необхідно шукати 

інопланетний слід. 

Фактично в Зоні 51 був створений дослідницький полігон і сумісні 

підприємства у блоці «S» Зони, і де американці спілкуються з 

інопланетянами. Існує думка, що в 1954 році Президент США Дуайт 

Ейзенхауер підписав угоду х інопланетянами про співробітництво, згідно 

якому інопланетяни отримали право на проведення цікавих для них 

дослідів натомість на отримання Штатами іноземних технологій На базі 

використовуються і впроваджуються в життя технології прибульців, як на 

основі НЛО, що розбилися, так і сумісні розробки. США вважають, що 

існує необхідність побудови у космосі інфраструктури, яку не має жодна 

держава. Створені нові літаки можуть маневрувати на орбіті и нести 

ядерну зброю. Такий експериментальний проект планується запустити у 

серію с 2020 року і, природно, за допомогою інопланетних технологій і 

нових матеріалів. Для бойових машин нового покоління потрібна обшивка, 

новітні енергоємні види палива, а в кораблях прибульців все розроблено, і 

потрібно тільки скопіювати і наладити по можливості своє виробництво.  

Передбачається вивести на орбіту бойовий флот малих космічних 

апаратів багаторазового використання, який повинен займатися збором 

даних, знищенням іноземних супутників. Створюється позитронна зброя 

на основі використання антиматерії, а також така зброя для боротьби з 

невідомим супротивником як, зокрема, нейтронна зброя. Основною ціллю 

США є монополія на володіння космосом. В Білому Домі можуть піти на 

будь-який крок, тільки б мати перевагу над другими країнами. Ключем 

рішення цієї проблеми може бути повернення до місячної програми, 

створення на Місяці військової бази. Такі бази можуть загрожувати будь-

якому супротивнику, а при необхідності зможуть нанести удар 
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надзвичайної потужності. А, враховуючи, що між країнами Землі немає 

єдності, то міжусобні конфлікти можуть переростати в космічну війну.  

В рамках концепції швидкого глобального удару, США з допомогою 

передових ракетних систем, розміщених у тому числі і в космосі, можуть 

поставить на колені будь-яку країну, яка противиться політиці Штатів. 

Глобальний удар повинен обеззброїти такого противника, його вірогідного 

ядерного потенціалу, міжконтинентальних балістичних ракет шахтного 

базування або рухомих сухопутних або морських комплексів, знищити 

командні центри керування на протязі хвилин або годин. Глобальний удар 

неможливий без використання атаки з космосу. Для враження цілі з орбіти 

розробляється зброя для такого удару. Якщо космос буде насичений і 

створені важкі космічні платформи, на яких буде розмішена лазерна, 

електронна та інша зброя. Та країна, яка встигне це зробити, тим самим і 

буде керувати Землею.  

Існує точка зору, що Місяць це база, космічна станція, яка знайшла 

пристанок біля Землі. Зроблено також висновок про те, що Місяць є 

пустотілий, його щільність в два рази менш щільності Землі. 

Американський космічний корабель «Аполлон 11» при висадці астронавтів 

на супутник зіткнувся с ворожими іноземними кораблями. Це поклало 

кінець військової місячної програми. Тому як зустрінуть інопланетяни 

землян, сьогодні залишається загадкою. Нібито інопланетяни дали 

зрозуміти, що досить займатися знищувальної діяльністю і що Місяць є 

чужою для землян територією. Ще одним новітньою зброєю, в основі 

ударних і знищувальних засобів, стає використання астероїдів. Трильйони 

космічних глиб можуть загрожувати землянам космічними катастрофами. 

Будь який астероїд понад 100 метрів представляє загрозу для життя на 

планеті Земля. Технологія використання астероїдів на траєкторію польоту 

астероїдів полягає у тому, що потрібно тільки закріпитися на ньому і 
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спрямувати політ його в будь яку точку планети. Для цього можна 

використати важкі космічні корабелі, а впливати на малі астероїди можна 

із допомогою сфокусованої сонячної енергії. Поки людство зіткалося з 

високорозвинутою цивілізацією, і земляни виступали в якості піддослідних 

кроликів, які підвергалися певному експериментуванню. В цьому плані 

дуже інтересним є трактовка застосування бактеріологічної зброї. Історія 

людства свідчить про розвиток певних захворювань, етіологія яких 

викликає певні питання. Кометні атаки приносять зараження, зокрема, 

таких захворювань, як чума, холера, СПИД тощо., тобто метеоритними 

хворобами. Щоденно на Землю падає до 20000 бактерій на кожен 

квадратний метр. Достатньо згадати достатньо про епідемію грипу 

«іспанка» в двадцяті роки минулого століття, яка вразила більш ста 100 

мільйонів чоловік. В XV столітті чума фактично викосила половину 

населення Західної Європи. Можна відмітити, що в історії людства вже 

проходив ядерний експеримент в вигляді війни 4,5 тисячі років тому, коли 

здійснилися глобальна війна, яка сколихнула світ, унесла життя 650 млн. 

чоловік, про що свідчить таке джерело як «Махабхарата», а також 

розкопки таких міст давності як Мохенджо-Даро і Хараппа, мешканців 

яких застигла раптова смерть, 

Космічна війна тягнеться уже тисячоріччя. Прибульці неодноразово 

намагалися захопити Землю. Причому необхідно виділяти світлих і темних 

прибульців. Останні намагаються прорватися, а світлі заважають. На 

Тибеті знайшли давній цвинтар, якій складався із могил в вигляді сот для 

716 інопланетян (дропа), які мали ріст 115-120 см, с великими головами и 

тонкими кінцівками, у них були знайдені малюнки Сонця, Землі і Місяця, а 

також таємничої невідомої планети і наявність точок від цієї планети до 

Землі. Вважається, прибульці приймали участь у бойових діях, оскільки в 

них були малюнки з відображенням військових дій. Інопланетяни 
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знаходяться на більш високому рівні розвитку і кочують у космосі з метою 

захоплення зручних планет. Враховуючи, що рівень їх цивілізації більш 

високий, і, здається, що вони можуть тривалий термін жити в великих 

кораблях. Оскільки деякі з них вичерпали всі природні ресурси своєї 

планети, то може бути бажання пограбувати нас, є однією з причин, з якої 

нам не стоїть виходить на контакт з інопланетними расами. Слід відмітити, 

що прибульці здійснюють на Землі і місію спостереження, вони часто 

з’являються в тому місці планети, де відбуваються кліматичні або 

техногенні катастрофи, військові конфлікти. Так, наприклад, в Сирії, в 

районі Пальмири в момент боїв, або над російською базою постійно 

знаходились в небі інопланетні кораблі і проводили свій моніторинг. В 

2011 році в Японії в районі трагедії на атомної станції Фукусіма 

спостерігалося скупчення НЛО. Спостерігається поява НЛО над 

військовими об’єктами, причому відмічені випадки фактичного 

роззброєння ракетних підрозділів. Космос заселений і знаходиться під 

контролем інопланетян, і вони дуже незадоволені нашої високої 

активністю в космосі. На навколоземна орбіті знаходиться до семисот 

тисяч одиниць різного сміття. В свій час взаємно рахувалося, що 

американські і китайські військові збивають власні супутники. Однак, в 

наступному з’ясувалося, що Китай и США не знищували свої супутники, 

хтось знищив невідомої космічною зброєю. З відправлених до Марсу 39 

космічних апаратів дійшли до цілі тільки дев’ять. Причини невідомі. 

Фактично інопланетяни продемонстрували зброї за допомогою якого 

можуть збивати низькоорбітальні супутники. Зброя інопланетян в сотні 

разів перевершує земну зброю, вона базується на технології 

електромагнітного випромінювання, яке з великої відстані може знищити 

всю техніку землян. Вони мають технологію сонячної зброї, можуть 

значно збільшити сонячні виплески, що може сприяти знищенню земної 
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зброї. В цьому плані цікаво гравітаційна зброя, застосування її може 

скоректувати орбіту Місяця, що може викликати наводнення і інші 

катаклізми.  

Таким чином, можна підвести підсумок тому, що ми є свідками 

формування нових суспільних відносин, які можуть потягнути суспільно 

небезпечні наслідки, які потребують в скорому недалекому майбутньому 

юридичного оформлення. Враховуючи тої момент, що колонізація інших 

планет буде здійснюватися представниками різних націй і народів, то стає 

питання і про відповідальність за здійснювані на позаземної території 

злочини. Якщо застосовувати національне законодавство, то наявні 

складності застосування такого законодавства, неоднакового підходу до 

рішення питань відповідальності за здійснювані діяння. Тому необхідне 

мати єдиний підхід не тільки у питаннях притягнення до відповідальності, 

застосування законодавства, а також питань відбування покарання як і у 

випадку відбування покарання на інших планетах, так і інші варіанти 

рішення пенітенціарних проблем. При цьому потрібно враховувати таку 

особливість, що космічні експедиції носять довготривалий характер, і поки 

ще в ряді випадків можуть бути тільки в одну сторону. В зв’язку з цим слід 

відмітити, що, як свідчать історичні документи різних народів, зокрема, 

шумерів, єгиптян, майя, що інопланетяни залишили людям не тільки 

знання, технології, але і розвинуту юриспруденцію, в том числі, що 

регулює питання відповідальності за суспільно небезпечні діяння. Рішення 

питання багато у чому буде залежать від того, з якої цивілізацією 

зіткнуться люди. Якщо буде більш високо розвинута цивілізація, то, 

природно, юридичні відношення можуть будуватися тільки на базі 

сумісних угод. Якщо же цивілізація буде знаходитись на більш низької 

ступені розвитку, то можлива юридична допомога в вигляді розробки 

законодавчих і інших нормативних актів для регулювання відносин, що 
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склалися. Іншими словами, до розробки нормативних актів потрібно 

підходити дуже вибірково з урахуванням особливостей місцевих умов 

життя. Для землян повинні бути розроблені узгоджені нормативні акти на 

рівні Організації Об’єднаних Націй. Такими актами, з нашої точки зору, 

можуть бути або Основи кримінального законодавства Геї, де повинні бути 

законодавчо узгоджені принципові підходи застосування кримінальної 

відповідальності і покарання, враховуючи різні системи права землян. 

Після чого необхідно розробити Примірний кримінальний космічний 

кодекс Геї (може бути розроблено тільки Примірний кримінальний 

космічний кодекс). Таким же шляхом потрібно буде вирішувати питання 

кримінально-процесуального і кримінально виконавчого законодавства. 

Таким чином, буде створена єдина система кримінальної юстиції для 

землян, що знаходяться за межами Землі в космічної експедиції. Природно, 

що це довготривалий процес, це велика і творча робота юристів різних 

країн, яка повинна привести до створення уніфікованого законодавства для 

застосування його за межами нашої планети. І ці проблеми потрібно 

починати вирішувати зараз, поки не почалось масове переміщення людей 

на інші планети. 

  


