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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

вивчення основних положень закону про кримінальну відповідальність - 

поняття злочину, основних ознак в чинному Кримінальному кодексі України та 

співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення. Крім того, 

з'ясування поняття склад злочину, його види, ознаки та значення для 

кваліфікації злочинів. 

 

 

ВСТУП 

Одна із давніх традицій вітчизняної правотворчості – визначення в 

кримінальному законі поняття злочину. Якщо звернутися до джерел права X- 

XVII століть, то в них не знайдемо терміну, який би охоплював всі карані 

форми поведінки. Давньоруське право, головним джерелом якого була "Руська 

Правда" в різних редакціях (коротка, просторова), часто використовувало слово 
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"кривда" (рос. -обида), але було б неправильним вважати, що воно охоплювало 

будь-яку карану дію, тобто мало значення родового поняття. Аналогічно можна 

оцінити і терміни "лиха справа" (Судебник Івана Грозного), "зла справа" 

(Соборное Уложеніє 1649 р.) і т. ін. Разом з тим, уже в середньовічних статутах 

та статутних грамотах використовувалися словосполучення "кто преступит сии 

правила", "а кто уставление моє порушит", "аще кто устав мой й уставление моє 

порушит" та інші. На підставі таких словосполучень виникає та широко 

використовується за часів Петра І узагальнюючий термін "преступление", з 

яким почали пов‘язувати будь-яке кримінальне каране діяння. Етимологія 

даного терміна збігається з виникненням відповідних слів в англійській, 

німецькій, іспанській та французькій мові, і характеризується в літературі як 

вихід за будь-які межі, кордони, обумовила появу поглядів на злочини як на 

деякі порушення (волі, закону, права в об'єктивному та суб‘єктивному 

розумінні), що і відобразилося в одному із перших формулювань: "Всякоє 

нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав 

власти верховной или установленных ею властей, или же на права или 

безопасность общества или частных лиц, єсть преступление» (ст.1 Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1845 г). 

 
 

I. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОЗНАКИ. 

Поняття ―злочин‖ - є головним поняттям, яким оперує кримінальне право 

і кримінальний закон, його визначення дається як у самому законодавстві, так і 

в теорії кримінального права. Злочин є не просто діянням, забороненим 

законом, а дія чи бездіяльність, які за своїм змістом є небезпечними для 

інтересів суспільства, суспільних відносин, інтересів та прав конкретних членів 

суспільства. Визначення поняття злочину в кримінальному законі різних країн 

різне, і воно залежить від правової системи, яка існує в країні, від часу 

прийняття кримінального закону, пануючої політичної, правової, культурної 

ідеології щодо засобів і методів боротьби зі злочинністю. 

Згідно зі ст. 11 ч. 1 КК "Злочином є передбачене кримінальним законом 

суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом 

злочину".  

Таким чином, злочином є діяння, що завдає шкоди правам і свободам та 

законним інтересам людини і громадянина, власності, громадському порядку та 

громадській безпеці, довкіллю, конституційному устрою України, миру, безпеці 

людства та іншим соціальним цінностям, які під загрозою застосування 

покарання охороняються кримінальним законом. 

Будь-яке правопорушення, у тому числі злочин, є актом свідомої 

поведінки людини, а тому їм притаманні всі її об'єктивні і суб'єктивні ознаки. А 

саме: фізичні властивості – будь-які рухи тіла або навпаки утримання від них, 

використання людиною фізичних, хімічних, біологічних або інших 

закономірностей навколишнього світу; властивості психічної діяльності 

людини – її свідомості, волі, мотивації та цілеспрямованості поведінки. 
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За своєю соціальною сутністю злочин, крім об'єктивних і суб'єктивних 

властивостей інших вчинків, є ще й посяганням на соціальні цінності, які 

визнаються в суспільстві найважливішими і знаходяться під охороною закону 

про кримінальну відповідальність. Злочин завжди посягає на інтереси розвитку 

суспільства, які і виступають критерієм визначення суспільної небезпечності 

людської поведінки. Тому злочин – це завжди акт антисоціальної поведінки. 

У зв'язку з тим, що суспільство весь час знаходиться у стані своєї зміни, 

як правило у стані розвитку, хоча нерідко історія відкидала суспільство у 

своєму розвитку у минуле, інтереси і суспільні цінності теж з певним часом 

видозмінюються, що у свою чергу тягне зміну й системи критеріїв оцінки 

суспільних цінностей, а також визначення які діяння визнаються злочинами та і 

саме визначення поняття ―злочин‖. Саме з процесом зміни суспільства тісно 

пов'язаний процес встановлення кримінальної протиправності - криміналізації 

та декриміналізації. 

Криміналізація - законодавче визнання певних діянь злочинними та 

караними, тобто встановлення за їх вчинення кримінальної відповідальності та 

покарання. 

Так, наприклад, із збільшенням у світі випадків вчинення терористичних 

актів виникла необхідність закріпити в КК кримінальну відповідальність за це 

злочинне діяння у ст. 258 КК; з появою та поширенням комп'ютерних мереж і 

появою суспільно небезпечних і шкідливих діянь з їх використанням потягло 

включення до КК Розділу XVI "Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж". 

Декриміналізація - виключення діянь з числа кримінально караних, 

тобто скасування за їх вчинення кримінальної відповідальності. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Таким чином, злочином у кримінальному праві визнається передбачене 

Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб‘єктом злочину. 

Зв'язок злочину і злочинності полягає у тому, що злочин є окрема 

категорія, а злочинність - загальна. Співвідношення поняття злочину і 

правопорушення розуміють аналогічно, оскільки злочин є однією із категорій 

правопорушень, тобто часткою цілого. 

 

 

II. ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. 
Класифікація злочинів - це розподіл всіх суспільно небезпечних діянь 

(злочинів) на певні категорії, групи за спільними ознаками, які гнуть певні 

правові наслідки. 

Критерії класифікації злочинів - це показники теоретичного і 

практичного значення класифікації злочинів, тих цілей і завдань, що постають 

перед нею. До них відносяться: 

1) ступінь суспільної небезпечності (тяжкості) злочину (ст. 12 КК); 

2) об'єкт злочину (злочини проти життя, власності, здоров'я, довкілля); 
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3) санкції (пов'язані з позбавленням волі і без позбавлення волі; з 

додатковими покараннями і без них); 

4) спрямованість (корисливі, насильницькі злочини); 

5) форма вини (умисні, необережні злочини); 

6) завершеність злочинної діяльності (завершені і незавершені злочини); 

7) наявність наслідків (матеріальна, фізична, ідеологічна, моральна 

шкода). 

Класифікаційні групи злочинів (подані у ст. 12 КК): 

1) злочини невеликої тяжкості - це злочини, за які передбачене покарання 

у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке 

покарання (ст. 125, ч. 1 ст. 133, 164 КК); 

2) злочини середньої тяжкості - це злочини, за які передбачене покарання 

у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років (ст. 116, 185 ч.2; 

196 КК); 

3) тяжкі злочини - це злочини, за які передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк не більше десяти років (ст. 119 ч.2; 121; 185 ч. З КК); 

4) особливо тяжкі злочини - це злочини, за які передбачене покарання у 

виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення 

волі (ст. 111, 115, 257 КК). 

Класифікація злочинів відображає: 

- внутрішні зв'язки ознак злочинів, що надають їм певну цілісність, 

утворюють певний вид злочину; 

- зовнішні зв'язки окремих видів злочинів між собою; 

- зв'язки і взаємовідносини злочинів з іншими правопорушеннями. 

Одним із найважливіших критеріїв класифікації злочинів виступають 

стадії вчинення злочину. 

Стадії вчинення злочину - це певні етапи підготовки та безпосереднього 

вчинення умисного злочину, що істотно відрізняються одна від одної за 

характером суспільно небезпечних діянь та їх наслідків, за ступенем реалізації 

винною особою злочинного наміру. 

Злочин у відповідності з кримінальним правом України є актом 

зовнішньої суспільно небезпечної поведінки людини. Тому і всі стадії вчинення 

злочину (закінчений злочин, замах, готування) представляють собою такі ж 

акти. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, класифікація злочинів має наступне значення: 

- є основою встановлення відповідної санкції при криміналізації діяння; 

- є основою визначення підстав і правових умов застосування тих чи 

інших інститутів кримінального права. 

- дозволяє визначити наявність обставин, що виключають злочинність 

діяння (наприклад, виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації і 

вчинення у складі такої групи тяжкого чи особливо тяжкого злочину); 
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- дозволяє визначити підстави застосування додаткових покарань 

(позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного 

класу, конфіскації майна, штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю); 

- дозволяє вирішувати питання про призначення покарання більш м'якого, 

ніж це передбачено санкцією статті Особливої частини (при незакінченому 

злочині, при наявності пом'якшуючих обставин), або навпаки, посилювати 

відповідальність і покарання (при сукупності злочинів, при сукупності вироків, 

при наявності обтяжуючих обставин); 

- є обов'язковим моментом для встановлення підстав для визначення 

строків погашення судимості; 

- є підставою для застосування різних видів і термінів покарань щодо 

неповнолітніх; 

- є підставою для визначення виду режиму установи виконання покарань 

при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі; 

- є підставою для застосування амністії; 

- надає можливість розірвання шлюбу з ініціативи особи, яка перебуває у 

шлюбі із засудженим (при позбавленні волі терміном 3 і більше років без згоди 

засудженого); 

- дає підстави застосування до засудженого після відбуття покарання у 

вигляді позбавлення волі адміністративного нагляду. 

 

III. ПОНЯТТЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА. 

Склад злочину — це сукупність встановлених у кримінальному законі 

юридичних ознак (об'єктивних і суб'єктивних), що визначають вчинене 

суспільно небезпечне діяння як злочинне. З цього визначення випливає, що 

визнання того чи іншого суспільно небезпечного діяння злочином є виключним 

правом законодавця, тобто Верховної Ради України. Саме тут одержує свою 

реалізацію принцип: «Немає злочину без вказівки на те в кримінальному 

законі». З іншого боку, у чинному законодавстві міститься вичерпний перелік 

тих суспільно небезпечних діянь, які у даний момент визначені як злочинні. 

Отже, для того, щоб будь-яке суспільно небезпечне діяння, що зустрічається в 

реальному житті, набуло статусу злочину, необхідно, щоб діяння даного виду 

були визначені законодавцем як злочинні. Тільки за такі суспільно небезпечні 

діяння людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності і їй 

може бути призначене кримінальне покарання. Відступ від цієї вимоги може 

призвести на практиці до порушень законності й обмеження прав громадян. 

Тільки законодавець у нормах закону за допомогою закріплення 

відповідних об'єктивних і суб'єктивних ознак визначає, які з вчинених 

суспільно небезпечних діянь є злочинами. Причому законодавець не в змозі (та 

у цьому і немає необхідності) виділити і нормативно закріпити всю сукупність 

ознак конкретного злочину. Будь-який конкретний злочин (вбивство, крадіжка, 

хуліганство) мають безліч ознак. Чимало з них взагалі не мають 

безпосереднього відношення до розв'язання питання про злочинність і 
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караність діяння. Тому законодавець виділяє з усієї сукупності ознак, які 

характеризують той чи інший злочин, найбільш важливі, значущі й 

найтиповіші, що однаково притаманні всім злочинам даного виду. 

Отже, обсяг ознак, що характеризують конкретно вчинений злочин, 

значно ширше за обсяг тих юридичне значущих ознак, що визначають 

суспільно небезпечні діяння певного виду як злочинні. В той же час склад 

злочину виступає і як більш широке поняття, бо він містить характеристику не 

одного конкретного злочину, а всіх злочинів даного виду. Тому при 

встановленні ознак складу в конкретно вчиненому злочині потрібно йти не 

шляхом їх ототожнення, а через їх виявлення у вчиненому діянні і зіставлення з 

ознаками (елементами) видового поняття складу злочину, закріпленого в 

кримінальному законі. 

Формулюючи ознаки конкретного складу злочину, законодавець завжди 

виходить з тих закріплених у нормах Загальної частини КК ознак злочину, що 

мають загальний характер і входять до складу будь-якого злочину. Наприклад, 

при цьому завжди враховуються закріплені у статтях 18, 19 і 22 вимоги до 

суб'єкта злочину (фізична, осудна особа, яка досягла визначеного в законі віку). 

Тому вже при конструюванні конкретних кримінально-правових норм немає 

необхідності кожного разу вказувати на вимоги до загальної характеристики 

суб'єкта злочину. Так само, як немає необхідності в кожній статті КК 

розкривати зміст умислу і необережності, оскільки зміст цих понять 

закріплений у статтях 24 і 25 КК. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, склад злочину, як єдина підстава кримінальної 

відповідальності, структурно складається з двох груп ознак (об‘єктивного і 

суб‘єктивного характеру), які характеризують вчинене суспільно небезпечне 

діяння як злочин. Відсутність хоча б однієї ознаки (елемента) тягне за собою 

відсутність самого складу злочину, а в свою чергу свідчить про відсутність 

злочину. Якщо елементи складу злочину є обов‘язковими для будь-якого 

злочину, то окремі ознаки того чи іншого елемента абстрактного складу 

злочину можуть бути відсутніми у фактичному складі конкретно вчиненого 

злочину (наприклад, спосіб вчинення злочину або знаряддя тощо – об‘єктивна 

сторона), проте кримінальна відповідальність особи не виключається. 

 
 

IV. ВИДИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ. 

Виділення окремих видів складів злочинів (їх класифікація) має важливе 

значення для пізнання окремих складів злочинів і встановлення їх істотних 

ознак, а в кінцевому підсумку — для точної кваліфікації злочину. Склади 

можна класифікувати за різними критеріями: за ступенем суспільної 

небезпечності; за структурою, тобто за способом описування ознак складу в 

законі; за особливістю законодавчого конструювання. 

Суспільна небезпечність злочину — це об'єктивно існуюча антисоціальна 

властивість, обумовлена всією сукупністю його негативних ознак, що свідчать 

про реальну можливість заподіяти шкоду охоронюваним кримінальним 
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законом суспільним відносинам. Причому слід відрізняти суспільну 

небезпечність як закріплену в законі певну нормативну абстракцію від 

небезпечності конкретно вчиненого злочину. В кримінальному законі вона 

закріплюється лише як можливість (здатність) заподіяння шкоди, а при 

вчиненні конкретного злочину ця можливість перетворюється на дійсність і 

характеризує суспільну небезпечність саме цього злочину. 

За ступенем суспільної небезпечності (тяжкості) виділяють: 

1) основний (іноді його називають простий) склад злочину — він містить 

у собі основні ознаки злочину і не містить ні обтяжуючих (кваліфікуючих), ні 

пом'якшуючих обставин. Так, у ч. 1 ст. 185 КК дається визначення крадіжки як 

таємного викрадення чужого майна (без пом'якшуючих і без обтяжуючих 

обставин); 

2) кваліфікований - склад із кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, 

які обтяжують відповідальність і впливають на кваліфікацію. Прикладом 

кваліфікованого складу можна вважати ч. 2 ст. 185 КК, тобто крадіжку, вчинену 

повторно або за попередньою змовою групою осіб ; 

3) особливо кваліфікований - склад з особливо обтяжуючими (особливо 

кваліфікуючими) обставинами, тобто такими, які надають злочину особливої 

суспільної небезпечності. Наприклад, крадіжка, вчинена в особливо великих 

розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 185); 

4) привілейований - склад злочину з пом'якшуючими обставинами, що 

характеризується обставинами, які значною мірою знижують суспільну 

небезпечність і караність даного виду злочину (наприклад, умисне вбивство, 

вчинене в стані сильного душевного хвилювання — ст. 116 КК, або вбивство 

при перевищенні меж необхідної оборони — ст. 118 КК у порівнянні з умисним 

вбивством, передбаченим ч.1 ст.115 КК). 

За характером структури складів, тобто за способом описування їх 

ознак безпосередньо в законі, усі вони можуть бути поділені на прості і 

складні. 

До простих складів відносять ті, які містять у собі ознаки одного 

суспільно небезпечного діяння, що посягає на один об'єкт, характеризується 

однією формою вини і заподіює один вид суспільно небезпечних наслідків. 

Прикладом простих складів є умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК), грабіж 

(ч. 1 ст. 186 КК). 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, склад злочину класифікують за формою вини,  за 

ступенем суспільної небезпечності, за характером структури складів, за 

особливостями конструкції. За особливостями конструкції виділяють: 

1. Матеріальний склад; 

2. Формальний склад; 

3. Усічений склад; 

4.Формально-матеріальний склад. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

В цій лекції ми розглянули з вами поняття злочину - основної правової 

категорії, яка розглядається в кримінальному праві і з'ясували, що злочином 

визнається протиправне, тобто, передбачене Кримінальним кодексом України 

суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом 

злочину. 

Будь-який злочин обов‘язково має такі ознаки, як протиправність 

(передбаченість в якості кримінально-правової заборони певних видів 

поведінки), суспільна небезпечність (полягає у спричиненні шкоди або 

створенні загрози спричинення шкоди об‘єкту кримінально-правової охорони) 

винність (наявність певної форми та виду вини при вчиненні злочину), 

караність (наявність в кримінальному законі санкцій, в яких визначені види, 

розміри, строки кримінальних покарань за вчинення злочину) та вчинення їх 

суб‘єктом злочину (фізична осудна особа, яка досягла віку, з якого може 

наступати кримінальна відповідальність за вчинене ним суспільно небезпечне 

діяння). 

Ми дійшли висновку, що ґрунтуючись на матеріальному визначенні 

злочину, як суспільно небезпечної дії чи бездіяльності, вияв умислу не може 

визнаватися стадією розвитку злочину. 

Злочин, як і будь-яка інша поведінка особи, має певні етапи (стадії), які 

істотно впливають на вирішення питання про кримінальну відповідальність і 

тому закріплюються в КК. Існують наступні стадії вчинення злочину: готування 

до злочину, замах на злочин та закінчений злочин.  

При розслідування кримінальних справ ви, як майбутні працівники 

слідчих та оперативних підрозділів ОВС повинні обов'язково з'ясовувати, на 

якому етапі здійснення злочинних намірів було викрито особу, щоб вірно 

визначити наявність або відсутність підстав для її кримінальної 

відповідальності, а також на підставі яких саме норм Кримінального кодексу 

України повинна наступати кримінальна відповідальність для такої особи. 

Належить зазначити, що єдиною підставою кримінальної відповідальності у 

відповідності до ч. 1 ст. 2 КК є наявність у діянні складу злочину, 

передбаченого Кримінальним кодексом. Злочин, як реальний факт не може 

бути підставою кримінальної відповідальності, оскільки містить у собі деякі 

ознаки, що не впливають на відповідальність. Тому тільки сукупність вказаних 

у законі ознак, важливих для визначення суспільної небезпеки і характеру 

певного виду злочину, утворюють склад злочину, який і є підставою для 

кримінальної відповідальності і кваліфікації за певною статтею Особливої 

частини КК. Відсутність хоча б однієї із цих ознак свідчить про відсутність 

складу злочину в цілому, що згідно кримінально-процесуальному 

законодавству України (п. 2 ст. 6, ст. 213, ст. 324 КК) усуває можливість 

настання кримінальної відповідальності. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси злочину та складу злочину.  

При підготовці теми, слухачам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов‘язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА № 5 «ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У РАЗІ ВЧИНЕННЯ ОСОБОЮ ДЕКІЛЬКОХ 

ЗЛОЧИНІВ»  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття множинності в кримінальному праві. Одиничний злочин  

як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів .… 

2. Повторність злочинів……………………………………………………. 

3. Сукупність злочинів ……………………………………………………. 

4. Рецидив злочинів …………………………………………………………… 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України (від 28.06.1996 року). 

2. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 року)  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України (від 12.11.2012 року). 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 

8-те вид., переробл. та доповн / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: 

Юридична думка, 2012. - 1236 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: У 2 

т. – Т.1 / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., 

перероб. Та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с. 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 

року № 7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства 

про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» 

7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. / П.Л. Фріс - К.: Атіка, 2004.- 488с. 

8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

юрид. вузів і фак. / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. 

професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - X.: Право, 2001. - 368 с. 

9. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. / Ю.В. 

Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. – Вид. 4-те, пререробл. та 

допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с. 

10. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – X.: Харьков юридический, 2001. - 284 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

отримання курсантами належного та достатнього рівня теоретичних знань 

з питань інституту множинності злочинів у кримінальному праві України, щоб 

забезпечити уміння самостійно застосовувати отримані знання при самостійній 

підготовці до аудиторних занять та у подальшій практичній діяльності в 

органах внутрішніх справ (при застосуванні положень кримінального 
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законодавства, правовій оцінці протиправних діянь, відмежуванні злочинів від 

інших правопорушень). 

 
 

ВСТУП 

Поняття множинності злочинів у науці кримінального права означає 

наявність у поведінці особи двох чи більше самостійних складів злочинів. 

Типовими формами множинності злочинів є повторність (ст. 32 КК), сукупність 

(ст. 33 КК) та рецидив злочинів (ст. 34 КК). 

Вивчення інституту множинності та його правових наслідків, 

передбачених в ст. 35 КК має важливе значення для слідчих Національної 

поліції:  

1) для правильного вирішення питання про застосування норм 

кримінального права при вчиненні особою або групою осіб декількох злочинів,  

2) для правильного відмежування злочинів від інших правопорушень при 

здійсненні профілактичної діяльності слідчими Національної поліції;  

3) для кваліфікації злочинів при проведенні досудового слідства слідчими;  

4) для розробки та впровадження кримінологічних засобів та заходів, 

спрямованих на запобігання злочинів слідчими Національної поліції. 

 

I. ПОНЯТТЯ МНОЖИННОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. 

ОДИНИЧНИЙ ЗЛОЧИН ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ МНОЖИННОСТІ 

ЗЛОЧИНІВ. ВИДИ ОДИНИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

 

Множинність має наступні властивості, що визначають її соціальну 

характеристику: 

1) при вчиненні декількох злочинів одними і тими ж особами: 

а) завдається більша шкода об‘єкту злочинного посягання, ніж при 

одноразовому посяганні; 

б) при посяганні на різні об‘єкти шкода завдається більш широкому колу 

суспільних відносин. Діяння утворюють два або більше окремі самостійні 

склади злочинів; 

2) підвищена суспільна небезпечність особи, про що свідчить її більш 

стійка антисоціальна направленість, яка проявляється, як правило, у 

неодноразовому вчиненні злочинних діянь і, як правило, все більш тяжких; 

3) негативний вплив на інших членів суспільства, особливо 

неповнолітніх, у яких може формуватися ілюзія уседозволеності, безкарності та 

навіть романтизму злочинної поведінки і бажання стати на шлях скоєння 

злочинів; 

4) негативний вплив на суспільство, що полягає у появі відчуття 

небезпеки, підриві авторитету органів влади; 

5) негативний вплив на динаміку та структуру злочинності і полягає, як 

правило, у різкому зростанні вчинюваних злочинів, серед яких велику питому 

вагу складають тяжкі. 
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Окрім соціального значення повторність, сукупність та рецидив злочинів 

мають правові наслідки, які визначаються у статті 35 КК – це врахування їх при 

кваліфікації злочинів та призначенні покарання, а також при вирішення 

питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання. 

Так, всі злочини, що входять до сукупності, підлягають самостійній 

кваліфікації. Наявність повторності і рецидиву, у т.ч. і при сукупності злочинів 

тягне більш сувору кваліфікації вчиненого та визначаються обставинами, що 

обтяжують покарання, яке призначається за спеціальними правилами, що 

встановлені статтями 70-72 КК. 

Не утворюють множинності злочинів: 

1) діяння, щодо яких сплинули строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності чи строки виконання обвинувального вироку 

(ст.49, 80 КК); 

2) діяння, за які особа була безумовно звільнена від кримінальної 

відповідальності (ст. 45, 48 КК); 

3) злочини, за вчинення яких особа визнається такою, що немає судимості 

(ст.89, 91 КК); 

4) при вчиненні ускладненого одиничного злочину (складного, 

складеного, продовжуваного, триваючого, злочинів з диспозиціями статей, що 

містять альтернативні діяння, злочину, який передбачає безпосередньо 

додатковий об‘єкт). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, множинність злочинів – це вчинення особою суспільно 

небезпечних діянь (діяння), які містять два або більше окремих, фактичних 

складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, кожен з яких виступає 

самостійною підставою кримінальної відповідальності та впливає на її обсяг чи 

зміст. 

Одиничний злочин – це вчинення особою суспільно небезпечного діяння 

(одиничного або декількох тотожних, охоплюваних єдиним умислом), що 

підлягає кваліфікації як склад одного, передбаченого Кримінальним кодексом 

злочину. Одиничні злочини поділяються на прості та ускладнені. 

Ускладнені одиничні злочини поділяють на: триваючі, продовжувані, 

складені, кваліфіковані за наслідками та з альтернативними діями. 

 

II. ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 
Частинами 1 та 3 ст.32 КК дається визначення поняття повторності 

злочинів як (це) вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою 

статтею або частиною статті Особливої частини КК України (ч.1), а також двох 

і більше злочинів, передбачених різними статтями КК України у випадках, 

передбачених в Особливій частині КК України (ч.3). 

Ознаки повторності злочинів: 
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а) вчинення особою (групою осіб) двох або більше самостійних 

одиничних злочинів, передбачених однією статтею або однією частиною 

статті, а також, у випадках спеціально передбачених в Особливій частині КК, 

різними статтями; 

б) віддаленість між собою у часі вчинених особою одиничних злочинів. 

Умови, що виключають повторність злочинів: 

а) вчинення двох або більше тотожних злочинних діянь, охоплюваних 

єдиним умислом, тобто продовжуваного злочину (ч.2 ст.32 КК); 

б) вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями 

або частинами статті, коли вони не передбачені як повторність в Особливій 

частині КК (витікає з ч.3 ст.32 КК); 

в) звільнення особи за раніше вчинений злочин від кримінальної 

відповідальності за підставами, встановленими законом (ч.4 ст.32 КК); 

г) зняття або погашення у встановленому законом порядку судимості за 

злочин, скоєний особою раніше (ч.4 ст.32 КК). 

Не впливають на наявність повторності злочинів: 

а) стадії вчинення попередніх та наступних злочинів (готування до 

злочину, замах, чи закінчений злочин); 

б) вчинення злочинів одноосібно чи у співучасті; 

в) форми співучасті особи у вчинюваних злочинах. 

Одиничні злочини, що утворюють повторність, а також їх комбінації 

можуть мати різноманітний характер: 

а) два або більше ―простих‖, як закінчених, так і незакінчених 

злочинів; 

б) ―простий‖ або кілька ―простих‖ та триваючий або продовжуваний 

злочини або складених злочинів; 

в) триваючий та продовжуваний тощо. 

Види повторності злочинів: 

1. фактична; 

2. рецидив. 

Фактична повторність – це повторність злочинів, не пов‘язана з 

засудженням винного за раніше вчинений ним злочин. Вона поділяється на 

повторність тотожних (ч.1 ст.32 КК) та повторність однорідних злочинів (ч.3 

ст.32 КК). 

Рецидивом називають повторність злочинів, пов‘язану з засудженням 

винного за раніше вчинений ним умисний злочин (ст.34 КК). 

Повторність тотожних злочинів у багатьох випадках прямо передбачена в 

диспозиціях статей Особливої частини і виступає кваліфікуючою ознакою, 

наприклад, у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 

(вимагательство), 190 (шахрайство) та ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата) та в 

інших прямо передбачається повторність як кваліфікуюча ознака. 

В примітці до ст. 185 КК вказується, що повторним вчиненням злочинів, 

передбачених статтями 185, 186, 189 та 191 КК, визнається злочин, вчинений 

особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими 
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статтями або статтями 187, 262 КК, тобто закріплюється повторність 

однорідних злочинів. 

Розподіл понять повторності однорідних та тотожних злочинів має 

значення для дотримання правил кваліфікації злочинів у їх множинності. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, повторність злочинів - це вчинення двох або більше 

злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої 

частини КК України (ч.1), а також двох і більше злочинів, передбачених 

різними статтями КК України у випадках, передбачених в Особливій частині 

КК України.  

Виділяють фактичну повторність та рецидив. Фактична повторність – це 

повторність злочинів, не пов‘язана з засудженням винного за раніше вчинений 

ним злочин. Вона поділяється на повторність тотожних (ч.1 ст.32 КК) та 

повторність однорідних злочинів (ч.3 ст.32 КК). 

Рецидивом називають повторність злочинів, пов‘язану з засудженням 

винного за раніше вчинений ним умисний злочин (ст.34 КК). 

 

III. СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

Поняття сукупності злочинів визначається у ч.1 ст.33 КК як вчинення 

особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними 

частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден з яких її не 

було засуджено. 

У разі звільнення особи від кримінальної відповідальності за підставами, 

передбаченими законом, за вчинення одного із двох злочинів, сукупність 

злочинів відсутня. 

В ч.2 ст.33 КК визначаються правила кваліфікації злочинів при їх 

сукупності: кожен з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або 

частиною статті Особливої частини. Тобто кожен із злочинів кваліфікується за 

окремою нормою. Призначення покарання за сукупністю злочинів 

регламентується ст. 70 КК. 

Виділяють наступні ознаки сукупності злочинів: 

а) вчинення особою двох або більше злочинів; 

б) кожен з них передбачений самостійною статтею або частиною статті 

Особливої частини і кваліфікується за ними; 

в) за кожний з вчинених особою злочинів вона не була засуджена (згідно 

ч.1 ст.88 КК особа визнається такою, що має судимість з дня набрання законної 

сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості, але 

засудженою особа вважається з моменту винесення судом відносно неї 

обвинувального вироку). 

Під вчиненням особою двох або більше злочинів розуміється наявність в 

діях особи складу кількох одиничних злочинів любого із видів (―простих‖, 

триваючих, продовжуваних чи складених) в любому їх сполученні, незалежно 

від стадії їх вчинення (готування, замах чи закінчений злочин). 
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Кожний злочин передбачено самостійною статтею Особливої частини не 

викликає труднощів щодо кваліфікації (крадіжка, хуліганство, вбивство), або 

частиною статті, коли в їх диспозиціях повністю описуються ознаки 

відповідного одиничного злочину і супроводжується санкцією (ч.1 та 2 

ст. 130 КК – свідоме поставлення особи в небезпеку зараження на СНІД та 

зараження на СНІД іншої особи). 

Умова, що за жоден вчинений злочин особа не була засуджена, є 

третьою при сукупності злочинів і полягає у фактичному вчиненні іншого 

злочину до засудження особи за попередній (ні). Засудження за злочин тягне 

за собою судимість, яка, згідно ч.1 ст.88 КК наступає з дня набрання законної 

сили обвинувальним вироком. В різних джерелах читаємо ―до винесення 

вироку‖. Вважається така точка зору помилковою. 

Види сукупності злочинів 

Сукупність злочинів в теорії кримінального права поділяють на ідеальну 

та реальну. 

Ідеальна сукупність злочинів виникає, коли особа одним діянням вчиняє 

одночасно два або більше злочинів, передбачених різними статтями (частинами 

статті) КК, коли це діяння органічно поєднане не охоплюється диспозицією 

однієї кримінально-правової норми, як наприклад, у випадках при складених 

або кваліфікованих та особливо кваліфікованих складах злочинів (умисне 

тяжке тілесне ушкодження при злісному хуліганстві проти злісного 

хуліганству, пов‘язаного з умисним заподіянням середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень. У першому випадку стаття 121 ч.2 та ст.296 ч.3 та ч.3 ст.296 у 2 

випадку). 

Реальна сукупність має місце при вчиненні особою в різний час двох або 

більше самостійних злочинів, передбачених різними статтями або частинами 

статей КК. 

При ідеальній сукупності винна особа одним діянням вчинює два або 

більше злочинів, а при реальній – двома або більше діяннями вчинює два або 

більше одиничних самостійних злочинів. 

При ідеальній сукупності всі злочини вчиняються одночасно, а при 

реальній вони обов‘язково розділені більш менш тривалим проміжком часу, 

хоча можуть бути тісно пов‘язані між собою. Наприклад, умисне вбивство, 

пов‘язане із згвалтуванням (ч.4 ст.152 та п.10 ч.2 ст.115 КК) та умисне вбивство 

після згвалтування з метою приховати вчинення згвалтування (ч.4 ст.152 та п.9 

ч.2 ст.115 КК). 

Відмежування сукупності злочинів від суміжних понять. 

Від складених (складних) злочинів сукупність злочинів відрізняється 

тим, що при ідеальній та реальній сукупності кваліфікація діянь здійснюється 

за декількома статтями (двома і більше), а складені – за однією, яка охоплює 

декілька діянь, які розглядаються законодавцем як єдиний, одиничний злочин. 

Проте складені злочини можуть створювати самі сукупність як між собою, 

так і з іншими одиничними злочинами, наприклад, бандитизм та вбивство. 
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Ідеальна сукупність та конкуренція норм, коли діяння підпадає під 

ознаки декількох норм (статей, які передбачають його злочинність та караність. 

Це, як правило, конкуренція загальної та спеціальної норм. У таких випадках 

застосуванню підлягає спеціальна норма, яка найбільше відповідає вчиненому 

злочинному діянню. Наприклад, ст.146 КК – незаконне позбавлення волі та 

ст.371 КК – завідомо незаконне затримання. У першому випадку суб‘єктом 

вчинення злочину виступає загальний суб‘єкт, спосіб вчинення може бути 

різноманітним, а згідно ст.371 суб‘єктом злочину може бути тільки службова 

особа, уповноважена на виконання функцій, пов‘язаних з провадження 

дізнання, досудового слідства, судді і діяння їх, передбачені ст.371, можуть 

бути виконані тільки у зв‘язку з виконанням ними службових повноважень – це 

спеціальна норма. 

Відмінність ідеальної сукупності від конкуренції норм: при сукупності 

діянням вчиняється два або більше самостійних злочинів, що кваліфікуються за 

окремими нормами, а при конкуренції – один злочин, що охоплюється кількома 

нормами, але підлягають кваліфікації за однією, т.н. спеціальною нормою. 

Реальна сукупність і повторність злочинів: загальні риси: 

а) в обох випадках вчинюється два або більше самостійних злочинів; 

б) всі злочини вчинюються послідовно з певним проміжком у часі; 

в) всі злочини, що утворюють реальну сукупність або входять до 

повторності, вчинюються до засудження особи за будь-який з них. 

 Відмінності: 

а) повторність тотожних злочинів однієї стадії вчинення завжди 

кваліфікується за однією статтею КК, а при реальній сукупності – кожне 

діяння кваліфікується за іншою нормою; 

б) повторність тотожних злочинів в різних стадіях вчинення, а також 

таких, що містяться в різних частинах однієї статті, кваліфікуються за 

правилами сукупності, т.н. ―повторність-сукупність‖. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, сукупність злочинів визначається у ч.1 ст.33 КК як 

вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або 

різними частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден з 

яких її не було засуджено. 

Сукупність може бути ідеальною та реальною. 

Ідеальна сукупність відрізняється від конкуренції норм тим, що при 

сукупності діянням вчиняється два або більше самостійних злочинів, що 

кваліфікуються за окремими нормами, а при конкуренції – один злочин, що 

охоплюється кількома нормами, але підлягають кваліфікації за однією, т.з. 

спеціальною нормою. 

IV. РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ 

Поняття рецидиву злочинів визначається статтею 34 КК як вчинення 

нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (т.з. 

легальний рецидив). 
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Рецидив – це спеціальний різновид повторності (що відповідає перекладу з 

латинської), який характеризує його як більш суспільно небезпечну форму 

множинності. 

Загальні риси рецидиву як повторності злочину: 

1. вчинення особою двох або більше самостійних умисних злочинів; 

2. кожен злочин – одиничний; 

3. всі злочини віддалені між собою певним проміжком часу, 

та специфічна ознака рецидиву: 

4. судимість за вчинення попереднього(ніх) злочину(нів), яка 

створюється обвинувальним вироком суду, що вступив у законну силу і яка не 

погашена або не знята у встановленому законом порядку (ст.89, 91 КК), що 

виключає рецидив. 

Виділяють загальний та спеціальний види рецидиву. 

Загальний рецидив утворюють різнорідні злочини, тобто різні за 

об‘єктами посягання.  

Загальний рецидив не впливає на кваліфікацію злочинів, а виступає 

обставиною, яка обтяжує покарання (п.1 ст.67 КК). 

Спеціальний рецидив включає повторність тотожних або однорідних 

злочинів, однакових або однорідних за складом, які мають однорідні об‘єкти та 

способи вчинення. 

Наприклад: крадіжка + крадіжка або грабіж, шахрайство та інше. 

Це найбільш небезпечний вид рецидиву, що характеризує суспільну 

небезпечність його суб‘єкту. 

В залежності від кількості судимостей рецидив поділяють на такі види: 

1. простий – дві судимості; 

2. складний (багаторазовий) – 3 і більше судимості. 

І простий і складний рецидиви можуть бути як загальними, так і 

спеціальними або комбінованими. 

За ступенем суспільної небезпечності виділяють: 

1) пенітенціарний рецидив – коли особа, яка раніше засуджувалася до 

позбавлення волі і, маючи судимість, знову засуджується до позбавлення волі. 

Цей вид має значення для вирішення питання про умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання (п.2 ч.3 ст.81 встановлює відбуття не 

менше 2/3 призначеного строку покарання); 

рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів. В чинному КК України 

законодавець відмовився від поняття особливо небезпечний рецидивіст, яке 

передбачалося ст.26 КК 1960 р. У чинному КК рецидив злочинів у диспозиціях 

статей Особливої частини як кваліфікуюча ознака не вживається, а 

охоплюється такою кваліфікуючою ознакою як повторність та наявність 

судимості. В інших випадках рецидив виступає як обставина, що обтяжує 

кримінальне покарання (п.1 ст.67 КК). 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 
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Таким чином, рецидив злочинів – це вчинення нового умисного злочину 

особою, яка має судимість за умисний злочин. Виділяють загальний та 

спеціальний рецидив злочинів, а також, в залежності від кількості судимостей, 

простий і складний (багаторазовий) та за ступенем суспільної небезпечності – 

пенітенціарний рецидив і рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На цій лекції ми розглянули з вами питання, що стосуються інституту 

множинності в кримінальному праві, і з‘ясували основні поняття з даної теми. 

Так, ми визначили, що: 

1. Множинність злочинів – це вчинення особою суспільно небезпечних 

діянь (діяння), які містять два або більше окремих, фактичних складів злочинів, 

передбачених Кримінальним кодексом, кожен з яких виступає самостійною 

підставою кримінальної відповідальності та впливає на її обсяг чи зміст. 

2. Одиничний злочин – це вчинення особою суспільно небезпечного діяння 

(одиничного або декількох тотожних, охоплюваних єдиним умислом), що 

підлягає кваліфікації як склад одного, передбаченого Кримінальним кодексом 

злочину. Одиничні злочини поділяються на прості та ускладнені. 

3. Ускладнені одиничні злочини поділяють на: триваючі, продовжувані, 

складені, кваліфіковані за наслідками та з альтернативними діями. 

4. Повторність злочинів це вчинення двох або більше злочинів, 

передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини 

КК України, а також двох і більше злочинів, передбачених різними статтями 

КК України у випадках, передбачених в Особливій частині КК України.  

Виділяють фактичну повторність та рецидив. Фактична повторність – це 

повторність злочинів, не пов‘язана з засудженням винного за раніше 

вчинений ним злочин. Вона поділяється на повторність тотожних (ч.1 ст.32 

КК) та повторність однорідних злочинів (ч.3 ст.32 КК). 

5. Сукупність злочинів визначається у ч.1 ст.33 КК як вчинення особою 

двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними 

частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден з яких її не 

було засуджено. Сукупність може бути ідеальною та реальною. 

Ідеальна сукупність відрізняється від конкуренції норм тим, що при 

сукупності діянням вчиняється два або більше самостійних злочинів, що 

кваліфікуються за окремими нормами, а при конкуренції – один злочин, що 

охоплюється кількома нормами, але підлягають кваліфікації за однією, т.з. 

спеціальною нормою. 

6. Рецидив злочинів – це вчинення нового умисного злочину особою, яка 

має судимість за умисний злочин. Виділяють загальний та спеціальний рецидив 

злочинів, а також, в залежності від кількості судимостей, простий і складний 

(багаторазовий) та за ступенем суспільної небезпечності – пенітенціарний 

рецидив і рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів. 

На семінарських та практичних заняттях ми зможемо з вами поглибити 

теоретичні знання, отримані на лекції та більш детально розглянути 
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особливості застосування працівниками ОВС кримінально-правових норм, 

розташованих в чинному КК України, що стосуються множинності злочинів та 

її впливу на межі кримінальної відповідальності особи. 

Завдання для самостійної роботи: підготувати до семінарського заннятя 

письмово в зошиті наступні питання: 

1) Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину.  

2) Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм.  

3) Вплив ідеальної та реальної сукупності злочинів на межі кримінальної 

відповідальності особи.  

4) Вплив сукупності злочинів на межі кримінальної відповідальності 

особи та призначення покарання.  

5) Повторність злочину та її ознаки.  

6) Види повторності: повторність, не пов'язана із засудженням (фактична 

повторність) та повторність, пов'язана із засудженням (рецидив). Види 

фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та різнорідних 

злочинів.  

Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді 

промислу як види повторності тотожних злочинів. Повторність та реальна 

сукупність злочинів. Значення повторності для кваліфікації злочину та 

призначення покарання. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси множинності злочинів.  

При підготовці теми, слухачам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов‘язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА № 5 «ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ»  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 
1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров`я особи ……….. 
2. Злочини проти життя (ст. 115-120 КК) ………………………………………. 
3. Злочини проти здоров‘я (ст. 121-128 КК) ……………………………………… 
4. Злочини, що ставлять в небезпеку життя  

та здоров`я особи (ст. 129-145 КК) ………………………………………………… 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 
1. Конституція України (від 28.06.1996 року). 

2. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 року)  
3. Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людини" від 16.07.1999 р. 
4. Закон України "Про запобігання захворюванню на синдром 

набутого імунодефіциту (СН1Д) та соціальний захист населення" від 3.03.1998 
р. 

5. Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 
6.04.2000р. 

6. Закон України "Про донорство крові та її компонентів" від 
23.06.1995 р. 

7. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті 
мозку. Затверджена наказом МОЗ № 226 від 25.09.2000 р. 

8. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи 
втрати працездатності. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
№ 221 від 4.04.1995р. 

9. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень. Затверджені наказом МОЗ № 6 від 17.01.1995 р. Інструкція про 
порядок визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та 
перинатального періоду. Затверджена наказом МОЗ № 31 від 19.02.1996р. 

10. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я 
особи. - Постанова № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. 

11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 
6-те вид., переробл. та доповн / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: 
Юридична думка, 2009. - 1236 с. 

12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: У 2 
т. – Т.1 / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., 
перероб. Та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с. 

 
МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

складається із досягнення таких конкретних завдань: 
1) з'ясувати основні положення кримінального закону в частині захисту 

особи як біологічної істоти, її прав, свобод та благ. У II розділі Особливої 
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частини Кримінального кодексу України ―Злочини проти життя та здоров`я 
особи‖ передбачена відповідальність лише за ті злочини, що безпосередньо 
посягають на життя, здоров`я та безпеку особи, тобто, мають такий родовий 
об`єкт як безпека особи; 

2) засвоїти загальне поняття злочинів проти особи; 
3) засвоїти систему складів злочинів даної групи, побудовану в 

залежності від безпосереднього об`єкту посягання; 
визначити правила кваліфікації злочинів проти особи. 

 
 

ВСТУП 
Одним з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів є 

боротьба зі злочинами проти особи. Злочини проти особи – це суспільно 
небезпечні діяння, спрямовані проти життя, здоров‘я, волі і гідності особи. 
Кримінальна відповідальність за вчинення цих злочинів передбачена розділом 
ІІ, ІІІ, ІV Особливої частини Кримінального кодексу України. Злочини проти 
особи поділяються на: 

а) злочини проти життя (різні види вбивства, доведення до самогубства, 
погроза вчинити вбивство); 

б) злочини проти здоров‘я (заподіяння різних видів тілесних ушкоджень, 
побоїв і мордування, злочини, пов‘язані із зараженням венеричними хворобами 
і СНІДом); 

в) злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров‘я (незаконне 
проведення аборту, залишення у небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані, неналежне виконання обов‘язків 
щодо охорони життя і здоров‘я дітей); 

г) злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості (зґвалтування, 
насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, 
розбещення неповнолітніх); 

д) злочини проти волі, честі та гідності (незаконне позбавлення волі або 
викрадення людини, захоплення заручників, підміна дитини, експлуатація 
дітей). 

Нажаль, криміналізація нашого суспільства триває та неухильно зростає 
кількість злочинних посягань проти особи, зокрема, проти її життя та здоров‘я. 
Якщо навести статистику за 12 місяців 2002 року, то ми можемо для себе 
з‘ясувати, що в Україні зареєстровано 21709 злочинів проти життя та здоров‘я 
особи, з яких 4296 складають умисні вбивства, у тому числі 161 випадок 
вбивства двох і більше осіб, 13 – вбивств, вчинених на замовлення. Якщо 
казати про злочини, скоєні організованими групами і злочинними 
організаціями, то слід, вказати на те, що з загальної кількості злочинів, 
вчинених організованими групами, умисні вбивства складають 95 випадків, з 
яких 25 – вчинених на замовлення. Кількість осіб, яків чинили умисні вбивства, 
складає за 2002 рік 4732 особи. Ведучі мову про криміногенну ситуацію в 
Дніпропетровській області за 2002 рік ми можемо казати, що кількість убивств 
з 2000 року до 2002 року зменшилась і складала: у 2000 році – 443 випадки, у 
2001 році – 393 випадки, у 2002 році – 315 випадків. 

Але незважаючи на деяке зменшення кількості умисних убивств в 
Дніпропетровській області, загальна кількість цих злочинів, як і злочинів проти 
здоров‘я особи, все ж в цілому залишається суттєво незмінною. 
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Захисту життя та здоров‘я особи, її честі і гідності присвячений і ІІІ розділ 
Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, 
затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000. 

Ось чому тема кваліфікації злочинів проти життя та здоров‘я особи є 
однією з досить актуальних проблем кримінального права. 

Оскільки серед злочинів проти особи найбільш небезпечними є злочини 
проти життя та здоров`я особи (ст.115-145 КК), то при їх вивченні, крім 
відповідних норм КК, необхідно з`ясувати зміст Постанови Пленуму 
Верховного Суду України ―Про судову практику в справах про злочини проти 
життя і здоров‘я особи‖ (№ 2 від 07.02.2003 р.), в якій містяться цілий ряд 
питань, пов`язаних з кваліфікацією умисного вбивства за обтяжуючих 
обставин, а також з деяких інших питань кваліфікації злочинів проти особи. 

 
I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ 

ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 
Кримінальний закон встановлює відповідальність за злочини проти життя, 

здоров`я, волі та гідності особи. У відповідності з положенням ст. 3 та 27 
Конституції України, людина, її життя та здоров`я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю в державі. 
Конституція встановлює, що ―рівність всіх людей у своїй гідності та правах 
гарантується всім особам, які перебувають в Україні, незалежно від того, чи є 
вони громадянами України, чи іноземними громадянами, чи особами без 
громадянства‖ (ст.21 Конституції України). І оскільки права та свободи кожної 
людини є невідчужуваними та непорушними, то у разі посягання на них кожна 
особа має право на їх відновлення. 

Кожна людина має невід`ємне право на життя (ст. 27 Конституції), і 
обов`язок держави (в особі правоохоронних органів) – захищати життя людини, 
найвищу цінність в державі, оскільки інші права чи свободи особи і 
громадянина у разі їх протиправного порушення можна відновити, то життя 
вбитої особи – уже не відновлюється, і ніякі кошти не зможуть компенсувати 
його відсутність. 

Не менш небезпечним є посягання на здоров`я особи, які можуть завдавати 
непоправної шкоди людині (у разі настання патологічних змін у стані здоров`я 
– інвалідність, втрата будь-якого органу чи непоправне порушення його 
функцій). 

Необхідно зазначити, що кримінальний закон в частині встановлення 
кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з посяганням на особу є 
універсальним, оскільки захищає всіх людей як біологічних істот від злочинних 
посягань. Для кримінального закону не має значення вік потерпілої особи, її 
стать, соціальний статус, громадянство, наявність захворювання, осудність чи 
неосудність. Кримінальний закон однаково захищає пенсіонерів, дітей, 
інвалідів, психічно хворих та ін. 

Отже, положення кримінального закону в частині кримінально-правового 
захисту особи поширюються на всіх людей (як біологічних істот), які 
перебувають на території України в будь-якій якості. 

Відповідальність за посягання на особу згідно з кримінальним правом 
України можлива лише при наявності таких умов: 

1) посягання прямо передбачене КК в якості злочину; 
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2) воно вчинено особою осудною, яка досягла віку кримінальної 
відповідальності – 16 років, в деяких складах – з 14 років; 

3) вона вчинила винне діяння, тобто умисно або з необережності. 
В такому випадку можна стверджувати, що в діях особи є ознаки певного 

складу злочину, які і є єдиною, достатньою і законною підставою кримінальної 
відповідальності. 

В залежності від того, на яке благо особи посягає злочинець, тобто, по 
безпосередньому об`єкту, злочини класифікуються за такими видами 
(групами): 

I – злочини проти життя (вбивство, доведення до самогубства, погроза 
вчинити вбивство – ст.115–120 КК); 

II – злочини проти здоров`я (тілесні ушкодження, зараження венеричною 
хворобою, СНІДом – ст.121–128 КК); 

III – злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров`я особи (незаконне 
проведення аборту, залишення у небезпеці, ухилення від сплати аліментів та 
утримування дітей, розголошення тайни усиновлення – ст.129–144 КК); 

IV – статеві злочини (згвалтування, примушування до вступу у статевий 
зв`язок – ст.152–156 КК); 

V – злочини проти особистої волі – ст.146–150 КК; 
VI – злочини проти честі і гідності – ст.151 КК. 
Виходячи із того, що в новому КК ці групи злочинів розташовані у трьох 

розділах, ми і розглянемо їх саме в такій послідовності. Більш докладно про 
проблему кримінальної відповідальності проти особи можна знайти в науковій 
та навчальній літературі (перелік якої наведено у списку літератури до лекції). 

Єдиним родовим об`єктом злочинів, розташованих в главах II, III та IV КК 
– є особиста безпека особи, хоча деякі вчені стверджують, що об`єктом 
кримінально-правової охорони є особа. Але таке твердження є неправильним, 
оскільки головною ознакою злочинів проти особи є родовий об`єкт – 
сукупність суспільних відносин, які визначають суспільні властивості особи: її 
громадянство, вік, освіту, ім`я, місце помешкання, роботи і багато інших. На 
наш погляд, перше твердження є більш прийнятним і правильним. 

Видові та безпосередні обєкти (основні) – життя, здоровя, статева 
свобода, статева недоторканість, безпека особи, особиста воля, честь, гідність 
особи. 

Додаткові безпосередні об`єкти – власність, громадський, службовий 
обов‘язок, громадська безпека, громадський порядок, система правосуддя. 

В деяких злочинах є предмет, хоча це є виключенням для даної групи 
злочинів. Так, у ст. 115 ч. 2 п. 6 – умисне вбивство з корисливих мотивів 
предметом можуть виступати будь-які матеріальні речі (гроші, коштовності, 
нерухомість тощо). А в злочинах, що ставлять у небезпеку життя та здоров`я 
особи предметом може виступати людина, анатомічні матеріали живої людини 
(її органи та тканини), що незаконно вилучаються для трансплантації. 

 
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, злочини, передбачені у розділі ІІ Особливої частини КК 
України, являють собою найбільш небезпечні посягання проти особи, оскільки 
безпосередніми об‘єктами цих злочинів є саме життя і (чи) здоров‘я особи. 
Предметом цієї лекції є характеристика саме цих злочинів. Загальна їх 
характеристика в цілому відповідає вищенаведеній. Більш докладну 
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характеристику окремих складів злочинів ми розкриємо далі. 
 

II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ (СТ. 115-120 КК) 
Стаття 115. Умисне вбивство 
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, — 
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 
2. Умисне вбивство: 
1) двох або більше осіб;  
2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у 

стані вагітності;  
3) заручника або викраденої людини;  
4) вчинене з особливою жорстокістю;  
5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;  
6) з корисливих мотивів; 
7) з хуліганських мотивів;  
8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою 

службового або громадського обов'язку;  
9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;  
10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої 

пристрасті неприродним способом;  
11) вчинене на замовлення;  
12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;  
13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком 

вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу;  
14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, — 
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або 

довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому 
пунктом 6 частини другої цієї статті. 

 
Кожна людина має невід'ємне право на життя. Обов'язок держави – 

захищати життя людини. 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-VIII, у 
ст.6 проголошує, що право на життя є невід'ємне право кожної людини. Це 
право охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 

Вбивство є найтяжчим злочином проти особи. Суспільна небезпека 
вбивства полягає в тому, що заподіянням смерті іншій людині грубо 
ігнорується її природне, а тому невідторгнуване право на одне з найцінніших 
благ – на життя. Внаслідок вбивства життя втрачається безповоротно, що 
унеможливлює відшкодування заподіяної потерпілому шкоди або 
компенсування її якимось замінником. 

Визначення вбивства має принципове методологічне значення для 
юридичної кваліфікації. Під вбивством розуміють передбачене кримінальним 
законом умисне суспільне небезпечне діяння, яке посягає на життя іншої 
людини і спричиняє їй смерть. За іншим визначенням вбивство трактується як 
протиправне, умисне чи необережне позбавлення життя іншої людини. 

В практичній діяльності по здійсненню правосуддя можна користуватися 
обома визначеннями. Кожне з них відбиває суттєві ознаки вбивства, врахування 
яких слугуватиме підставою для безпомилкової кваліфікації цього діяння. 
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Безпосереднім об'єктом вбивства є життя іншої людини. Вживання слова 
"іншої" є обов'язковим, бо цим стверджується відсутність вбивства там, де 
нормальна людина свідомо позбавляє себе життя – чинить самогубство. 
Важливим є визначення життя як періоду від народження до смерті. 
Початковим моментом життя є початок фізіологічних пологів, в тому числі 
передчасних чи штучних. Кінцевим моментом життя є біологічна смерть — 
такий стан організму людини, коли зупиняється робота серця, внаслідок чого 
відбувається безповоротний процес розпаду клітин центральної нервової 
системи. Правда, в умовах зупинки роботи серця і дихання можливе 
збереження життєздатності людського організму і людину за певних зусиль 
можна врятувати від смерті. Тому теоретично є можливим заподіяння 
біологічної смерті (вбивства) людині, яка знаходиться в стані клінічної смерті. 

Кримінальний закон передбачає відповідальність за вбивство будь-якої 
людини незалежно від її громадянства, стану здоров'я, віку, становища, яке 
вона займає в суспільстві, етичних якостей, моралі, поведінки тощо. 

Об'єктивна сторона вбивства характеризується наявністю трьох 
обов'язкових ознак: 

- діяння, яке полягає в посяганні на життя іншої людини; 
- наслідку у вигляді біологічної смерті потерпілого; 
- причинного зв'язку між діянням та наслідком. Посягання на життя 

може бути вчинено і шляхом дії, і шляхом бездіяльності. Дія є активним 
елементом діяльності, проявляючись у поведінці людини, і може відбуватись у 
вигляді безпосереднього фізичного впливу на організм людини (нанесення 
ударів, вогнепальних ушкоджень в життєво важливі органи, скидання з висоти, 
утримання під водою, удавлення шиї та ін.), психічного впливу, навіювання 
(провокація раптового і сильного афекту у хворої на серце людини і схиляння 
особи, яка не розуміє значення і наслідків своїх дій, до спричинення собі 
смерті; гіпнотичне навіювання тощо), створення смертельно небезпечної 
ситуації або використання деяких факторів зовнішнього середовища та речей 
(дія високої чи низької температури, електроструму, отрути, вибухових 
речовин, радіоактивних матеріалів та ін.). 

Вбивство шляхом бездіяльності трапляється тоді, коли винний не виконав 
дій, які б відвернули настання смерті потерпілого, хоча в даній конкретній 
ситуації він міг і повинен був такі дії виконати, він не бажав настання смерті, 
але ставився байдуже до можливості її настання (відмова від годування дитини 
з боку матері, ухилення від лікування хворого медичним працівником тощо). 

Наслідки у вигляді біологічної смерті потерпілого – обов'язкова ознака 
вбивства, коли мова йде про склад закінченого злочину. У всіх інших випадках 
можна говорити тільки про замах на вбивство (за наявністю умислу на 
вбивство). Протиправне посягання, яке призвело до клінічної смерті 
потерпілого, але останній врешті-решт залишився живим, за відповідних умов 
може розцінюватись лише як замах на умисне вбивство або як спричинення 
умисного чи необережного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для 
життя в момент заподіяння. 

Однією з необхідних умов визнання особи винною у скоєнні вбивства є 
встановлення причинного зв'язку між її діянням і наслідком — настанням 
смерті потерпілого. При цьому за наявності такого зв'язку не має значення, 
який проміжок часу минув між посяганням на життя і настанням смерті 
потерпілого (ч. 2 п. 22 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 
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07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров'я особи‖). 

Інакше кажучи, у зв'язку діяння – наслідок визначальним є не час, а 
категорія необхідності, неминучості. В цьому сенсі слід звернути увагу на 
хрестоматійний приклад із судової практики: хоча смерть і настала на 37 добу 
після нанесення поранень, суд, виходячи з того, що засуджений з великою 
силою наносив удари ножем в місця розташування життєво важливих органів, а 
також з урахуванням висновків експертизи про те, що смерть потерпілого 
знаходиться в безпосередньому причинному зв'язку із заподіяними йому 
ушкодженнями, дійшов правильного висновку про наявність у засудженого 
прямого умислу на позбавлення життя потерпілого. Таким чином, довід 
адвоката про те, що значний проміжок часу між умисним спричиненням 
поранень і смертю потерпілого сам по собі свідчить про відсутність умислу на 
вбивство, є неспроможним. 

Разом з тим не можна не звернути увагу на неточність, яку допускають 
автори одного з коментарів, стверджуючи, що не обов'язковим "є безпосередній 
характер причинного зв'язку між діянням і наслідком. На настання смерті, крім 
діяння винної особи, можуть впливати й інші фактори, в тому числі дії третіх 
осіб чи поведінка самого потерпілого". Керуючись цим твердженням, можна 
зробити помилку в кваліфікації, бо для визнання діяння вбивством неодмінною 
умовою є незаперечне встановлення неминучості смерті від дій винного, а "дії 
третіх осіб чи поведінка самого потерпілого" можуть виконувати лише 
факультативну роль і опосередковано впливати на прискорення чи 
уповільнення настання наслідку. Не слід плутати безпосередність причинного 
зв'язку в юридичному тлумаченні вбивства і безпосередність 
(опосередкованість) дій (способів), що привели до настання смерті. 

Злочин вважається закінченим, коли в результаті діяння винного настає 
біологічна смерть потерпілого. 

Ст.115 КК передбачає відповідальність за умисне вбивство, тобто таке, 
коли особа розуміє, що здійснює посягання на життя іншої людини, передбачає, 
що наслідком її діяння буде (може бути) смерть потерпілого, і бажає (прямий 
умисел) чи свідомо допускає (непрямий умисел) настання таких наслідків. 

Питання про наявність чи відсутність у винного умислу на вбивство слід 
вирішувати виходячи з сукупності всіх обставин вчиненого злочину, зокрема 
брати до уваги ті з них, які можуть свідчити про бажання чи свідоме допущення 
винним смерті потерпілого. При цьому, насамперед, слід враховувати спосіб, 
знаряддя і засоби вчинення злочину, кількість, характер і локалізацію 
спричинених тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій з боку 
винної особи, його взаємовідносини з потерпілим, поведінка обох, що 
передувала події злочину (ч. 1 п. 22 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду 
України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти 
життя і здоров'я особи‖). Про намір на позбавлення життя свідчить умисне 
спричинення ушкоджень в життєво важливі органи потерпілого, в результаті 
чого настає його смерть. Визначальним при цьому все ж таки є суб'єктивне 
ставлення винного до наслідків своїх дій. 

Відповідальність за умисне вбивство з невизначеним умислом, тобто коли 
винний передбачає можливість спричинення будь-якої шкоди потерпілому, в 
тому числі і смерті, і бажає чи свідомо допускає такий наслідок, настає на 
загальних підставах, бо наявність прямого чи непрямого умислу на 
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кваліфікацію не впливає, але для визначення ступеня вини слід максимально 
ретельно вивчити суб'єктивні моменти заподіяного. 

Суб'єктивне ставлення винного до наслідків свого діяння є визначальним 
для відмежування умисного вбивства від тяжкого тілесного ушкодження, через 
яке настала смерть потерпілого. При умисному вбивстві настання смерті 
охоплюється умислом винного, у випадку умисного спричинення тяжких 
тілесних ушкоджень, в результаті якого сталася смерть потерпілого, ставлення 
до настання смерті потерпілого проявляється в необережності і містить склад 
злочину, передбаченого ч.3 ст.121 КК. 

Необхідно враховувати, що замах на вбивство може бути вчинено лише з 
прямим умислом, коли винний передбачав настання смерті потерпілого і бажав 
цього, але такі наслідки не настали з незалежних від його волі обставин (ч. 2 п. 
4 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про 
судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). Саме 
спрямованістю умислу особи, перш за все і ставленням її до наслідків діяння 
відмежовується замах на вбивство від умисного тяжкого тілесного 
ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. 

Під час вчинення умисних вбивств може статися так звана фактична 
помилка, тобто невірне сприйняття винною особою окремих обставин, що 
пов'язується з помилкою щодо особи потерпілого, коли злочинець, маючи 
намір убити певну людину, вбиває іншу. За загальним правилом, така помилка 
на кваліфікацію не впливає – винний притягується до відповідальності за ст.115 
КК. 

Можлива ситуація, коли склад умисного вбивства передбачає точно 
визначені ознаки, що характеризують потерпілого як обов'язкові, а зловмисник 
помилково позбавляє життя іншу людину, у якої відсутні ці ознаки. Таке діяння 
слід кваліфікувати за сукупністю злочинів: як замах на вбивство тієї людини, на 
яку винна особа спрямувала злочинний умисел на позбавлення життя, і як 
умисне вбивство фактично позбавленої життя людини, тобто за ч.2 ст.15 і 
відповідною частиною ст.115 КК. 

Вирішуючи питання про відповідальність за умисне вбивство, необхідно 
обов'язково встановлювати мотив та мету діяння винної особи. В деяких 
умисних вбивствах мотив або мета є обов'язковими ознаками складу злочину 
(корисливі, хуліганські мотиви, бажання приховати інші злочини), в інших — 
виступають як обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність 
(ревнощі, помста), але у всіх випадках без встановлення цих обставин, які часто 
є кваліфікуючими ознаками і показниками ступеня суспільної небезпеки 
вчиненого умисного вбивства, свідчать про зміст, характер і спрямованість 
умислу винної особи, справа не може остаточно вирішуватись по суті. 

Вбивство з помсти, якщо мотив виник на ґрунті особистих неприязних 
стосунків між зловмисником і потерпілим, кваліфікується за ч.1 ст.115 КК, але 
коли мета помститися з'явилася як реакція на виконання потерпілим 
службового або громадського обов'язку, кваліфікація встановлюється за п.8 ч.2 
ст.115 КК. 

Обґрунтованою є кваліфікація за ч.1 ст.115 КК, коли вбивство було 
спровоковане неправомірними або аморальними діями потерпілого (якщо не 
було ситуації необхідної оборони або стану фізіологічного афекту), а також 
коли почуття роздратування, злості, бажання помсти у відповідь на правомірні 
дії потерпілого (зауваження, неприємна інтимна інформація тощо) викликали 
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явну неадекватну реакцію, яка вилилася у вбивство. 
У нашій літературі затвердилась думка, підтримана сучасним 

законодавством, що ревнощі не є низьким мотивом і кваліфікуючою ознакою 
вбивства, а тому вбивство з ревнощів, незалежно від їх обґрунтованості, 
охоплюється ч.1 ст.115 КК. 

Суб'єктом вбивства є осудна особа, яка досягла 14 років (ст.ст. 115-117 
КК). Якщо вбивство вчинено у співучасті, обов'язково слід з'ясувати характер 
участі кожного із співучасників і ступінь їхньої вини. Співучасть може 
виражатись у формі співвиконавства і з розподілом ролей. 

У першому випадку всі співучасники безпосередньо беруть участь у 
позбавленні життя потерпілого, причому немає значення, хто з них завдав 
першого смертельного удару (пошкодження, впливу), бо всі вони намагалися і 
прагнули здійснити саме таку дію. Тому їх дії кваліфікуються за відповідною 
частиною ст.115 КК без додаткового посилання на ст.27 КК. 

У другому випадку ролі між співучасниками розподіляються і тому дії 
організаторів, підбурювачів і пособників кваліфікуються за відповідною 
частиною ст.27 КК та відповідною частиною ст.115 КК (п. 3 Постанови № 2 
Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в 
справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

Велику зручність для розв'язання практичних задач кваліфікації вбивств за 
відсутності обтяжуючих і пом'якшуючих обставин має схема типових 
різновидів умисного вбивства, передбаченого ч.1 ст.115 КК (так звані прості 
вбивства). 

Застосовуючи норми закону, які передбачають відповідальність за 
вбивства, необхідно їх класифікувати на вбивства без кваліфікуючих ознак, 
вбивства з обтяжуючими ознаками та вбивства з пом'якшуючими обставинами, 
а також посягання на життя людей, передбачені статтями з інших розділів 
чинного Кодексу як специфічні обставини і ознаки описаних в них злочинів 
(наприклад, посягання на життя державного чи громадського діяча). 

До таких вбивств, зокрема, належать: 
- умисне вбивство, вчинене на ґрунті особистих неприязних стосунків, у 

тому числі й умисне вбивство з помсти на ґрунті таких стосунків; 
- умисне вбивство під час бійки чи сварки, якщо винний не діяв при 

цьому з хуліганських мотивів; 
- умисне вбивство, вчинене особою, що охороняє своє майно чи майно 

іншої особи; 
- умисне вбивство, вчинене з мотивів співчуття до потерпілого або з 

метою полегшити його страждання; 
- умисне вбивство, вчинене на прохання самого потерпілого. 
Можлива ситуація, коли вчинене вбивство одночасно містить обтяжуючі і 

пом'якшуючі обставини, наприклад умисне вбивство двох осіб при 
перевищенні меж необхідної оборони. У даному разі дії винного слід 
кваліфікувати з урахуванням пом'якшуючої обставини за ст.118 КК. 

Практичним працівникам слід неухильно керуватися досить простим 
правилом кваліфікації вбивств за сукупністю: якщо юридичний склад 
передбаченого кримінальним законом злочину прямо не передбачає умисного 
позбавлення життя потерпілого, тобто воно знаходиться за межами диспозиції 
аналізованої статті, потрібна кваліфікація за сукупністю відповідної статті і 
ст.115 КК. 
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Наприклад, захоплення заручників, поєднане з умисним вбивством одного 
з них, кваліфікується за п.3 ч.2 ст.115 і ч.2 ст.147 КК, бо диспозиція ст.147 КК 
не містить ознаки посягання на життя, а лише погрозу знищення людей або 
настання тяжких наслідків. В той же час діяння викладені ст.112, 113, 348, 379, 
400, 443, ч.4 ст.404, ч.2 ст.438 КК, прямо передбачають вчинення умисного 
вбивства і додаткової кваліфікації за ст.115 КК не потребують. 

Вбивство двох або більше осіб слід кваліфікувати за п.1 ч. 2 ст.115 КК за 
умови, що їх убивство охоплювалось єдиним умислом винного. Для такої 
кваліфікації не має значення, яким мотивом керувався винний і чи був він 
однаковим при позбавленні життя кожного з потерпілих. Якщо ці мотиви 
передбачені як кваліфікуючі ознаки, дії винного додатково кваліфікуються і за 
відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 КК. Наявність розриву в часі при реалізації 
єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб значення для кваліфікації 
злочину за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК не має (п. 5 Постанови № 2 Пленуму Верховного 
Суду України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини 
проти життя і здоров'я особи‖). 

У той же час, не дивлячись на те, що вбивство двох осіб було вчинене 
практично в одному місці і через незначний проміжок часу, але воно не 
охоплювалось єдиним умислом заподіяти смерть двом особам, відповідальність 
повинна наставати не за п.1, а за п.13 ч.2 ст.115 КК. 

Слід звернути увагу, що вбивство однієї людини і закінчений замах на 
життя іншої, які охоплювалися єдиним умислом позбавити життя двох осіб, не 
може розглядатися як закінчений злочин, передбачений п.1 ч.2 ст.115, - 
оскільки злочинний намір вбити двох осіб не було здійснено з причин, що не 
залежали від волі винного. У цих випадках вчинене слід кваліфікувати за ч. 1 
ст.115 у сукупності з ч.2 ст.15 та п.1 ч.2 ст.115 КК, незалежно від послідовності 
злочинних дій. 

Якщо винний, бажаючи вбити більше двох осіб, позбавив життя двох із 
них, а відносно інших умисел не довів до кінця з незалежних від його волі 
причин, то вчинене слід кваліфікувати за п.1 ч.2 ст.115 та за ч.2 ст.15 і п.1 ч.2 
ст.115 КК. 

Відповідальність за п.2 ч.2 ст.115 КК настає в разі умисного вбивства 
малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного знаходилась у стані 
вагітності. Під убивством малолітньої дитини розуміється умисне позбавлення 
життя особи, якій не виповнилося 14 років. Ця кваліфікуюча ознака наявна тоді, 
коли винний достовірно знав, що потерпілий є малолітнім, або припускав це, 
або за обставинами справи повинен був і міг це усвідомлювати. 

Умисне вбивство жінки, яка перебувала у стані вагітності, за п. 2 ч. 2 ст. 
115 КК кваліфікується за умови, що винний завідомо знав про такий стан 
потерпілої (п. 6 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 
07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров'я особи‖). 

Відповідальність за умисне вбивство заручника (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК) настає 
за умови, що потерпілий був заручником (тобто особою, яка була захоплена чи 
трималася з метою спонукати її родичів, державну або іншу установу, 
підприємство чи організацію, фізичну або службову особу до вчинення чи 
утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення) і винна особа це 
усвідомлювала. 

Дії кваліфікуються як умисне вбивство заручника незалежно від того, чи 
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була винна особа причетною до вчинення злочину, передбаченого ст. 147 КК. 
Разом з тим мотив такого вбивства повинен мати зв'язок із даним злочином (це 
можуть бути бажання спонукати зазначених у ст. 147 КК осіб, установу, 
підприємство, організацію до вчинення чи утримання від вчинення певних дій, 
помста за невиконання висунутих вимог, прагнення приховати захоплення чи 
тримання заручника або інший злочин, вчинений під час їх здійснення, тощо). 

Дії особи, яка вчинила злочин, передбачений ст. 147 КК і умисно вбила 
заручника, мають кваліфікуватися за ч. 2 цієї статті за ознакою спричинення 
тяжких наслідків і за п. 3 ч. 2 ст. 115 КК (п. 7 Постанови № 2 Пленуму 
Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про 
злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 
ст. 115 КК, якщо винний, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що 
завдає йому особливих фізичних (шляхом заподіяння великої кількості тілесних 
ушкоджень, тортур, мордування, мучення, в тому числі з використанням вогню, 
струму, кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного 
болю, тощо), психічних чи моральних (шляхом зганьблення честі, приниження 
гідності, заподіяння тяжких душевних переживань, глумління тощо) страждань, 
а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом або вчинювалося в 
присутності близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими 
діями завдає останнім особливих психічних чи моральних страждань. 

Не можна кваліфікувати умисне вбивство за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК на тій 
підставі, що винна особа в подальшому з метою приховання цього злочину 
знищила або розчленувала труп. 

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 
КК, або матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК), або при 
перевищенні меж необхідної оборони чи в разі перевищення заходів, 
необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК), кваліфікується тільки за 
цими статтями КК, навіть якщо воно й мало ознаки особливої жорстокості (п. 8 
Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про 
судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

При цьому слід мати на увазі, що визначення особливої жорстокості, 
мучення, мордування, встановлення фактів нанесення ударів, побоїв або інших 
насильницьких дій, які завдали фізичного болю, є компетенцією суду, а не 
експертизи. Судово-медична експертиза вирішує питання тяжкості тілесних 
ушкоджень, непоправності знівечення обличчя тощо. 

Як учинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 
115 КК, умисне вбивство кваліфікується за умови, що винний, здійснюючи 
умисел на позбавлення життя певної особи, усвідомлював, що застосовує такий 
спосіб убивства, який є небезпечним для життя не тільки цієї особи, а й інших 
людей. При цьому небезпека для життя інших людей має бути реальною. 

У разі, коли винний, позбавляючи життя особу, помилково вважав, що 
робить це таким способом, який є небезпечним для життя потерпілого та інших 
людей, в той час як той фактично небезпечним не був, вчинене належить 
кваліфікувати як замах на вчинення злочину, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК. 

Якщо при умисному вбивстві, вчиненому небезпечним для життя багатьох 
осіб способом, позбавлено життя й іншу особу (інших осіб), злочин 
кваліфікується за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 КК, а якщо заподіяно шкоду її (їх) 
здоров'ю, - за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК та відповідними статтями цього Кодексу, що 
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передбачають відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень (п. 9 
Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про 
судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

Наприклад, небезпечним для життя багатьох осіб способом буде 
визнаватись передача посилки з вибуховим пристроєм з метою вбивства певної 
людини, яка знаходиться в багатолюдній квартирі. У іншій ситуації, коли для 
зловмисника персона жертви не має принципового значення, він повинен 
усвідомлювати, що застосовує спосіб вбивства, який створює небезпеку для 
життя щонайменше двох людей, наприклад вибух у людному місці, підпал 
житлового будинку, серія пострілів у гурт людей тощо. 

Якщо вчинення умисного вбивства способом, небезпечним для життя 
багатьох осіб, супроводжувалось знищенням чи пошкодженням майна, дії 
зловмисника слід кваліфікувати за сукупністю злочинів за п.5 ч.2 ст.115 та 
відповідними частинами ст.194, 378, 399, 411 КК. Практиці відомі випадки, 
коли для забезпечення охорони своєї власності особи використовують засоби, 
які можуть спричинити смерть людині, котра опиниться в зоні їх дії 
(наприклад, влаштування пастки у вигляді ями з ранячими предметами на дні, 
підключення металевої огорожі до електричної мережі тощо). За таких умов 
умислом винного не охоплюється заподіяння вбивства небезпечним для життя 
багатьох людей способом, а тому описане вбивство слід кваліфікувати за ч.1 
ст.115 КК. 

Умисне вбивство, заподіяне способом, небезпечним для життя багатьох 
осіб, вважається закінченим злочином, коли була позбавлена життя хоча б одна 
особа, а хоча б ще одній іншій особі у той же час загрожувала смерть, 
обумовлена способом вбивства. 

За п. 6 ч. 2 ст. 115 КК як учинене з корисливих мотивів умисне вбивство 
кваліфікується в разі, коли винний, позбавляючи життя потерпілого, бажав 
одержати у зв'язку з цим матеріальні блага для себе або інших осіб (заволодіти 
грошима, коштовностями, цінними паперами, майном тощо), одержати чи 
зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов'язків 
одержати спадщину, позбавитися боргу, звільнитися від платежу тощо) або 
досягти іншої матеріальної вигоди. При цьому не має значення, чи одержав 
винний ту вигоду, яку бажав одержати внаслідок убивства, а також коли виник 
корисливий мотив – до початку чи під час вчинення цього злочину. 

Як учинене з корисливих мотивів слід кваліфікувати й умисне вбивство з 
метою подальшого використання органів чи тканин людини в певних 
корисливих цілях (для трансплантації, незаконної торгівлі тощо). 

У разі вчинення умисного вбивства під час розбійного нападу, вимагання, 
незаконного заволодіння транспортним засобом дії винного кваліфікуються за 
п. 6 ч. 2 ст. 115 КК і статтею, якою передбачено відповідальність за злочинне 
заволодіння майном (ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 
312, ч. 3 ст.313, ч. 3 ст. 289 КК). 

Якщо умисел на заволодіння майном виник у винного після вбивства, 
вчиненого з інших мотивів, кваліфікація його дій за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК 
виключається (п. 10 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 
07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров'я особи‖). 

Вбивство, вчинене в зв'язку з охороною майна, неповерненням боргу, 
відмовою потерпілого виконати інші обов'язки майнового характеру, якщо такі 
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обов'язки грунтувались на законних підставах, не вважається умисним 
вбивством з корисливих мотивів і не підлягає кваліфікації за п.6 ч.2 ст.115 КК. 
Тут має місце, якщо немає інших обставин, кваліфікація за ч.1 ст.115 КК. Не 
повинно кваліфікуватись за п.6 ч.2 ст.115 КК і вбивство, вчинене з мотивів 
помсти за заподіяну потерпілим матеріальну шкоду. 

Як умисне вбивство з хуліганських мотивів за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК дії 
винного кваліфікуються, коли він позбавляє іншу особу життя внаслідок явної 
неповаги до суспільства, нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і 
нормами моралі, а так само без будь-якої причини чи з використанням 
малозначного приводу. 

Якщо крім убивства з хуліганських мотивів винний вчинив ще й інші 
хуліганські дії, що супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим 
цинізмом, вчинене кваліфікується за п. 7 ч. 2 ст. 115 і за відповідною частиною 
ст. 296 КК. Не можна кваліфікувати як вчинене з хуліганських мотивів умисне 
вбивство під час сварки чи бійки, яку розпочав сам потерпілий, а так само з 
ревнощів, помсти чи з інших мотивів, що виникли на ґрунті особистих 
стосунків, навіть якщо при цьому було порушено громадський порядок (п. 11 
Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про 
судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

Відповідальність за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК за умисне вбивство особи чи її 
близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або 
громадського обов'язку настає, якщо злочин вчинено з метою не допустити чи 
перепинити правомірну діяльність потерпілого у зв'язку з виконанням ним 
зазначеного обов'язку, змінити характер останньої, а так само з мотивів помсти 
за неї незалежно від часу, що минув з моменту виконання потерпілим своїх 
обов'язків до вбивства. 

Виконання службового обов'язку - це діяльність особи, яка входить до кола 
її повноважень, а громадського обов'язку - здійснення спеціально покладених 
на особу громадських повноважень чи вчинення інших дій в інтересах 
суспільства або окремих громадян (наприклад, перепинення правопорушення, 
повідомлення органів влади про злочин або про готування до нього). 

Близькі родичі в розумінні п. 8 ч. 2 ст. 115 КК - це батьки, один із 
подружжя, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки (п. 11 ст. 32 Кримінально-
процесуального кодексу України). 

Хуліганство й наступне вбивство особи, яка перепиняла ці дії, належить 
кваліфікувати за відповідною частиною ст. 296 і п. 8 ч. 2 ст. 115 КК. 

Умисне вбивство або замах на вбивство державного чи громадського діяча, 
працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного 
або їх близьких родичів, захисника чи представника особи або їх близьких 
родичів, начальника військової служби чи іншої особи, яка виконує обов'язки з 
військової служби, представника іноземної держави або іншої особи, яка має 
міжнародний захист, за наявності відповідних підстав належить кваліфікувати 
тільки за статтями 112, 348, 379, 400, ч. 4 ст. 404, ст. 443 КК. Разом з тим, коли 
умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього вчинені за інших 
обтяжуючих обставин, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, дії винної особи додатково 
кваліфікуються і за відповідними пунктами цієї статті (п. 12 Постанови № 2 
Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в 
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справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). 
За п. 9 ч. 2 ст. 115 КК настає відповідальність за умисне вбивство з метою 

приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Для кваліфікації 
умисного вбивства як такого, що вчинене з метою приховати інший злочин, не 
має значення, чи був винний причетним до злочину, який приховується. Якщо 
він вчинив умисне вбивство з метою приховати раніше вчинений ним злочин, 
його дії кваліфікуються за тією статтею КК, якою передбачено відповідальність 
за приховуваний злочин, та за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК. 

Дії винного, який вчинив умисне вбивство з метою приховати злочин іншої 
особи, додатково кваліфікувати ще й за ст. 396 КК не потрібно. Якщо вбивство 
з метою приховання злочину, вчиненого іншою особою, було заздалегідь 
обіцяне, відповідальність настає за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК і за пособництво в тому 
злочині, який приховувався. 

Дії винного кваліфікуються як умисне вбивство з метою полегшити 
вчинення іншого злочину незалежно від того, був цей злочин вчинений чи ні (п. 
13 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про 
судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

Якщо одна й та ж особа вчинила умисне вбивство напередодні чи під час 
вчинення іншого злочину з метою полегшити його вчинення і довела обидва 
злочини до кінця, то її дії кваліфікуються за п.9 ч.2 ст.115 КК і відповідною 
статтею Особливої частини Кодексу, яка передбачає відповідальність за інший 
злочин (наприклад, особа вчинила умисне вбивство з метою полегшити 
проникнення в квартиру і таке проникнення з наступною крадіжкою майна 
здійснила). 

Якщо ж за аналогічної ситуації умисне вбивство для полегшення вчинення 
іншого злочину було закінчено, а інший злочин з незалежних від особи причин 
закінчився лише замахом, то обґрунтованою буде кваліфікація за п.9 ч.2 ст.115 
та ч.2 ст.15 КК і відповідною статтею Особливої частини Кодексу, що 
передбачає відповідальність за інший злочин. 

Умисне вбивство тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК, якщо воно 
було поєднане зі зґвалтуванням потерпілої особи або насильницьким 
задоволенням із нею статевої пристрасті неприродним способом, тобто мало 
місце в процесі вчинення зазначених злочинів чи одразу ж після нього. При 
цьому злочинні дії кваліфікуються і за ч. 4 ст. 152 чи ч. 3 ст. 153 КК або ще й за 
відповідною частиною ст. 15 КК. 

Умисне вбивство з метою задовольнити статеву пристрасть із трупом 
також тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК. 

У випадках, коли особу було умисно вбито через певний час після її 
згвалтування чи насильницького задоволення з нею статевої пристрасті 
неприродним способом з метою їх приховання, дії винного кваліфікуються за 
сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 152 або ст. 153 
та п. 9 ч. 2 ст. 115 КК (п. 14 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України 
від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров'я особи‖). 

Слід мати на увазі, що у випадку вбивства для подолання опору потерпілої 
дії на позбавлення життя винним можуть спрямовуватись не лише на саму 
потерпілу, а й на інших осіб, щоб примусити потерпілу припинити опір 
(наприклад, на її малолітню дитину). 

Заподіяна при зґвалтуванні необережна смерть кваліфікується за 
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сукупністю злочинів, передбачених ч.1 ст.119 та ч.4 ст.152 КК. 
Умисне вбивство, вчинене на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК), - це 

умисне позбавлення життя потерпілого, здійснене особою (виконавцем) за 
дорученням іншої особи (замовника). Таке доручення може мати форму наказу, 
розпорядження, а також угоди, відповідно до якої виконавець зобов'язується 
позбавити потерпілого життя, а замовник - вчинити в інтересах виконавця певні 
дії матеріального чи нематеріального характеру або ж не вчинювати їх. 

Якщо замовлення умисного вбивства мало форму угоди, відповідальність 
за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК настає незалежно від того, коли були вчинені обіцяні 
виконавцеві дії – до чи після вбивства, виконав чи не виконав замовник свою 
обіцянку, збирався він це робити чи ні. 

До дій матеріального характеру, зокрема, належать сплата виконавцеві 
винагороди за вчинення вбивства, передача чи збереження прав на майно, 
звільнення від майнових зобов'язань тощо. Під діями нематеріального 
характеру розуміються будь-які дії, вчинення чи невчинення яких 
безпосередньо не пов'язане з матеріальними інтересами виконавця вбивства. 

У випадках, коли умисне вбивство на замовлення вчинюється з метою 
одержання від замовника грошей, матеріальних цінностей чи інших вигод 
матеріального характеру (тобто з корисливих мотивів), дії виконавця 
кваліфікуються за пунктами 6 і 11 ч. 2 ст. 115 КК. 

Замовник умисного вбивства залежно від конкретних обставин справи 
повинен визнаватись або підбурювачем, або організатором злочину (якщо 
тільки він не є його співвиконавцем). Його дії належить кваліфікувати за 
відповідною частиною ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК, а за наявності до того 
підстав - і за іншими пунктами цієї статті (наприклад, за п. 6 - якщо виконавець 
позбавив особу життя з метою одержання вигод матеріального характеру, за п. 
12 - коли вбивство було замовлено групі осіб). 

Дії замовника умисного вбивства, який одночасно був і співвиконавцем 
цього злочину, кваліфікуються за пунктами 11 і 12 ч. 2 ст. 115 КК як умисне 
вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб, а за 
наявності до того підстав – і за іншими пунктами цієї статті. 

Якщо замовник, який не є співвиконавцем убивства, керувався 
корисливими, а виконавець - іншими мотивами, дії замовника кваліфікуються 
за відповідною частиною ст. 27, пунктами 6 і 11 ч. 2 ст. 115 КК. 

Відповідальність за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК настає лише у випадках, коли 
замовляється саме умисне вбивство особи, а не якийсь іншій насильницький 
злочин щодо неї. Якщо замовник доручив заподіяти потерпілому тілесні 
ушкодження, а виконавець умисно вбив його, замовник несе відповідальність за 
співучасть у тому злочині, який він організував чи до вчинення якого схилив 
виконавця, а останній - за той злочин, який він фактично вчинив. У разі, коли 
виконавець погодився позбавити потерпілого життя, але з причин, що не 
залежали від його волі, умисел на вбивство до кінця не довів, дії замовника 
залежно від конкретних обставин справи кваліфікуються як співучасть у 
готуванні до умисного вбивства на замовлення чи в замаху на вчинення цього 
злочину (п. 15 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 
07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров'я особи‖). 

Вчиненим за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК 
умисне вбивство вважається тоді, коли в позбавленні потерпілого життя брали 
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участь декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, 
домовилися про спільне його виконання. 

За цей злочин несуть відповідальність і ті особи, котрі хоча й не вчинювали 
дій, якими безпосередньо була заподіяна смерть потерпілому, але будучи 
об'єднаними з іншими співвиконавцями вбивства єдиним умислом, 
спрямованим на позбавлення потерпілого життя, виконали хоча б частину того 
обсягу дій, який група вважала необхідним для реалізації цього умислу. З 
урахуванням конкретних обставин справи та змісту спільного умислу осіб, що 
вчинюють убивство за попередньою змовою, до таких дій належать: 
застосування на початку нападу насильства щодо потерпілого з метою 
приведення його у безпорадний стан з тим, щоб інший співучасник, 
скориставшись таким станом, заподіяв потерпілому смерть; подолання опору 
потерпілого з метою полегшити заподіяння йому смерті іншим співучасником; 
усунення певних перешкод, що в конкретній ситуації заважають іншій особі 
заподіяти потерпілому смерть або істотно ускладнюють це; надання особі, яка 
згідно з домовленістю заподіює смерть потерпілому, конкретної допомоги під 
час учинення вбивства (у вигляді порад, передачі зброї тощо); ведення 
спостереження за потерпілим, іншими особами чи обстановкою безпосередньо 
перед убивством або під час його вчинення з метою забезпечити реалізацію 
спільного умислу тощо. 

Якщо учасники групи діяли узгоджено щодо декількох осіб, хоча кожен із 
них позбавив життя одного потерпілого, дії кожного зі співучасників 
розглядаються як умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене за 
попередньою змовою, і кваліфікується за пунктами 1 і 12 ч. 2 ст. 115 КК. 

Умисне вбивство, вчинене організованою групою, також кваліфікується за 
п. 12 ч. 2 ст. 115 КК. У разі, коли група осіб, яка вчинила за попередньою 
змовою умисне вбивство, являла собою злочинну організацію, озброєну банду, 
терористичну групу чи терористичну організацію, не передбачене законом 
воєнізоване або збройне формування, організовану групу, створену з метою 
тероризування у виправних установах засуджених чи нападу на адміністрацію 
цих установ, відповідальність учасників групи настає за п. 12 ч. 2 ст. 115 та 
відповідно за ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 3 або ч. 4 ст. 258, ч. 5 ст. 260, ст. 392 КК (п. 
16 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про 
судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

За п. 13 ч. 2 ст. 115 КК кваліфікуються дії особи, яка раніше вчинила 
умисне вбивство, за винятком убивства, передбаченого статтями 116-118 цього 
Кодексу. Відповідальність за повторне умисне вбивство настає незалежно від 
того, чи була винна особа раніше засуджена за перший злочин, вчинила вона 
закінчене вбивство чи готування до нього або замах на нього, була вона 
виконавцем чи іншим співучасником злочину. 

Якщо винний не був засуджений за раніше вчинене вбивство чи готування 
до нього або замах на нього, ці його дії підлягають самостійній кваліфікації, а 
повторно вчинене вбивство кваліфікується за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК. Окремо 
кваліфікуються діяння й у випадках, коли спочатку було вчинено закінчене 
умисне вбивство, а потім - готування до такого ж злочину чи замах на нього. 

При вчиненні декількох умисних убивств за обтяжуючих обставин, 
передбачених різними пунктами ч. 2 ст. 115 КК, дії винного кваліфікуються за 
цими пунктами та за п. 13 ч. 2 зазначеної статті з урахуванням повторності. 

Вбивство не може кваліфікуватися за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК, коли судимість 
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за раніше вчинене вбивство знята чи погашена в установленому законом 
порядку, коли на момент вчинення нового злочину минули строки давності 
притягнення до відповідальності за перший злочин, а у випадку, передбаченому 
ч. 4 ст. 49 КК, - коли особа була звільнена судом віл кримінальної 
відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. 

Під раніше вчиненим умисним вбивством розуміються не тільки вбивства, 
кваліфіковані за ст. 115 КК 2001 р. чи статтями 94 і 93 КК 1960 р., а й убивства, 
відповідальність за які передбачена іншими статтями КК (статті 112, 348, 379, 
400, ч. 4 ст. 404, ст. 443 КК 2001 р. чи відповідні статті КК 1960 р.). 

Судам слід мати на увазі, що при співучасті в убивстві така кваліфікуюча 
ознака цього злочину, як вчинення його особою, що раніше вчинила умисне 
вбивство, повинна враховуватися при кваліфікації дій тільки тих співучасників, 
яких ця ознака стосується (п. 17 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду 
України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти 
життя і здоров'я особи‖). 

При вчиненні декількох умисних вбивств при обтяжуючих обставинах, 
передбачених різними пунктами ч.2 ст.115 КК, дії винного належить 
кваліфікувати за сукупністю цих пунктів та п.13 ч.2 ст.115 КК з урахуванням 
повторності. 

При засудженні особи за декількома пунктами ч. 2 ст. 115 КК покарання 
за кожним пунктом цієї статті окремо не призначається. Проте при його 
призначенні необхідно враховувати наявність у діях винного декількох 
кваліфікуючих ознак умисного вбивства як обставин, що впливають на ступінь 
тяжкості вчиненого злочину (п. 18 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду 
України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти 
життя і здоров'я особи‖). 

У випадках, коли винна особа, вчинюючи умисне вбивство, керувалась не 
одним, а декількома мотивами, судам належить з'ясовувати, який із них був 
домінуючим, і кваліфікувати злочинні дії за тим пунктом ч. 2 ст. 115 КК, яким 
визначено відповідальність за вчинення вбивства з такого мотиву. Разом з тим в 
окремих випадках залежно від конкретних обставин справи можлива 
кваліфікація дій винної особи і за кількома пунктами ч. 2 ст. 115 КК, якщо буде 
встановлено, що передбачені ними мотиви (мета) рівною мірою викликали у 
винного рішучість вчинити вбивство (п. 19 Постанови № 2 Пленуму 
Верховного Суду України від 07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про 
злочини проти життя і здоров'я особи‖). 

 
Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 

хвилювання 
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що 

раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного 
знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, — 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі 
на той самий строк. 

 
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, є 

одним з різновидів умисного вбивства при пом'якшуючих обставинах і 
характеризується набагато меншим ступенем суспільної небезпечності 
порівняно з умисним вбивством, передбаченим ст.115 КК. Врахувавши це, 
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законодавець встановлює за такий злочин і за інші злочини такого типу (ст.117, 
118) набагато м'якші санкції. А це в свою чергу вимагає від юриста-практика 
граничної чіткості у встановленні фактичних обставин справи, щоб вина 
кожного вбивці знайшла своє точне відображення в кваліфікації. 

Умисне вбивство належить кваліфікувати за ст.116 КК за наявності таких 
умов: 

1) умисне вбивство повинно бути вчинено винним в стані сильного 
душевного хвилювання; 

2) такий стан повинен виникнути раптово; 
3) цей стан повинен бути викликаний протизаконним насильством, 

тяжкою образою чи систематичним знущанням з боку потерпілого; 
4) смерть повинна бути спричинена саме тій особі, яка вчинила 

протизаконне насильство, тяжку образу чи систематичне знущання. 
Стан сильного душевного хвилювання (фізіологічний афект) – це такий 

психічний стан, за якого інтенсивна емоція протягом короткого часу стає 
домінуючою, значно знижуючи здатність людини усвідомлювати свої дії і 
керувати ними, майже повністю втрачається функція самоконтролю і 
самооцінки (інтроспекції), звужується до мінімуму вольова сфера, організм 
людини значною мірою переходить на інстинктивні механізми керування. В 
цьому афективному стані людина знаходиться на межі осудності. Оскільки для 
встановлення факту фізіологічного афекту треба враховувати два критерії – 
психологічний і юридичний, - необхідно призначення судово-психологічної, а 
можливо й комплексної психолого-психіатричної експертизи. Це тим більше 
доцільно, що вирішуються питання не тільки про наявність фізіологічного 
афекту, але й про його відсутність чи симуляцію. 

І слідчий, і суд, і експерти при вирішенні питання про перебування 
винного в стані фізіологічного афекту повинні враховувати і його 
індивідуально-психологічні особливості. 

Раптовість виникнення стану сильного душевного хвилювання означає, що 
такий стан з'являється одномоментно, вибухово як безпосередня реакція на 
подразник (подію, слово, жест), яка виникає несподівано, певною мірою 
приголомшливо для людини. Як правило, людина відчуває вплив цього 
подразника безпосередньо, але в окремих випадках вона може дізнатися про 
подію, яка викликала в неї стан сильного душевного хвилювання, і від інших 
осіб. 

Наприклад, дружина розповіла своєму чоловіку про брутальну і цинічну 
поведінку щодо неї з боку п'яного сусіда, продемонструвавши при цьому 
розірвану одежу та подряпини на обличчі, що призвело до відповідної реакції 
чоловіка. Отже, необхідно зазначити, що на практиці часто не зовсім точно 
трактують поняття раптовості виникнення фізіологічного афекту, розуміючи 
під раптовістю негайне настання афекту після закінчення насильства, образи чи 
в процесі знущання. В основному так і відбувається, але психологи встановили 
й інший механізм виникнення фізіологічного афекту у вигляді поступового 
накопичення негативних сигналів в одній сфері інтересів, що на певному етапі 
після чергового аналогічного подразника, який може виглядати для 
стороннього спостерігача навіть як незначний, настає емоційний спалах. 
Колись видатний російський терапевт С.П.Боткін на лекції студентам 
медичного факультету Московського університету прокоментував цей 
психологічний феномен на прикладі шекспірівського Отелло. Дане зауваження 
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є ще одним вагомим аргументом на користь необхідності призначення судово-
психологічної експертизи для встановлення стану фізіологічного афекту і 
індивідуального підходу до кожного такого випадку. 

Протизаконне насильство може бути як фізичним, так і психічним. Судова 
практика обґрунтовано стоїть на позиції, що фізичним насильством може бути 
визнано заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв, 
позбавлення волі чи вчинення інших насильницьких дій. Психічним 
насильством може бути висловлена погроза застосувати фізичне насильство, 
заподіяти моральну чи майнову шкоду. Якщо насильство не було 
протизаконним, наприклад застосовувалось для затримання злочинця, то 
викликане ним вбивство в стані сильного душевного хвилювання не дає підстав 
для кваліфікації дій за ст.116, а охоплюється ст.115 КК. 

Визнання образи тяжкою є цілковитою компетенцією слідства і суду, які 
повинні встановити, що спричинене умисне приниження честі та гідності, 
виражене в непристойній формі, за змістом з їхньої точки зору і з точки зору 
самої особи, є особливо образливим. 

Оцінюючи ступінь сили образи, необхідно ретельно проаналізувати 
обстановку, у якій відбувалося нанесення образи, характерологічні особливості 
винного, причину нанесення образи, місцеві звичаї і традиції. Якщо буде 
встановлено, що за наявності факту образи стан фізіологічного афекту виник в 
результаті дії чисто суб'єктивних непересічних якостей винного (хворобливе 
самолюбство, розбещений егоцентризм тощо), то питання про кваліфікуюче 
значення факту тяжкої образи стає проблематичним. 

Систематичне знущання – це тривалий фізичний чи психологічний 
психотравмуючий вплив аморального змісту і протиправної спрямованості з 
боку потерпілого, який може викликати стан афекту. 

Наприклад, постійне цинічне нагадування про інтимні стосунки з донькою 
винного, відносно тривале глузливе спричинення болю тощо. 

Протизаконне насильство, тяжка образа, знущання можуть бути юридичне 
значущими, якщо вони вчинялись не лише відносно винного, а й стосовно 
інших осіб, як привило, його близьких, і викликали афект. 

Вбивство в стані сильного душевного хвилювання, скоєне за обтяжуючих 
обставин, перелічених в ч.2 ст.115 КК, наприклад двох осіб, повинно 
кваліфікуватися лише за ст.116 КК, оскільки і за логікою, і за канонами теорії 
кримінального права пом'якшуючі обставини мають перевагу перед 
обтяжуючими. 

Якщо під час вбивства в стані сильного душевного хвилювання, 
викликаного тяжкою образою з боку потерпілого, винний заподіяв при цьому 
іншій особі тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження, його дії повинні 
кваліфікуватись за сукупністю злочинів, передбачених ст.116 та відповідно 
ст.123 чи ст.122, оскільки диспозиція ст.116 КК передбачає лише один наслідок 
– смерть. 

Вбивство, скоєне в стані сильного душевного хвилювання, викликаного 
протизаконним насильством з боку потерпілого, і одночасно при перевищенні 
меж необхідної оборони кваліфікується за ст.118 КК, бо її санкція передбачає 
більш м'яке покарання. 

Суб'єктивна сторона вбивства, вчиненого в стані сильного душевного 
хвилювання, характеризується умислом, а також наявністю специфічного 
емоційного стану винного, який значною мірою знижує його здатність 
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усвідомлювати свої дії та керувати ними. 
Якщо вбивство заподіяно після того, як стан сильного душевного 

хвилювання минув, дії винного слід кваліфікувати за ч.1 ст.115 (якщо при 
цьому не встановлено обтяжуючих обставин), тобто як вбивство без 
пом'якшуючих обставин. 

Протиправна поведінка потерпілого в той же час може бути визнана 
обставиною, що знижує суспільну небезпечність злочину і є пом'якшуючою 
відповідальність обставиною. 

Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що досягла 14-річного віку. 
 
Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини 
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або 

відразу після пологів — 
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі 

на той самий строк. 
 
Жінка під час пологів або відразу після них перебуває в особливому 

фізичному і психічному стані, який знижує її спроможність цілковито 
усвідомлювати свої дії. Тому умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої 
дитини розглядається як вбивство, вчинене за пом'якшуючих обставин. 

Безпосереднім об'єктом злочину є життя новонародженої дитини. 
З об'єктивної сторони злочин – це дії жінки-матері, спрямовані на 

спричинення смерті своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу 
після них. Вчинення цих дій через деякий час після пологів за відсутності 
кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, тягне відповідальність за ч. 
1 зазначеної статті (п. 21 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 
07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров'я особи‖). 

Суб'єктом злочину, передбаченого ст.117 КК, є тільки жінка-мати, яка 
вчинила вбивство своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу 
після них і якій виповнилося 14 років (спеціальний суб`єкт). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується не лише умислом, а й 
знаходженням винної в такому особливому фізичному і психічному стані, 
пов'язаному з пологами, коли в неї значною мірою послаблена здатність 
усвідомлювати свої дії і керувати ними. 

Наявність або відсутність особливого фізичного і психічного стану, в 
якому знаходиться жінка під час пологів або відразу після них, визначається 
психолого-психіатричною експертизою. 

Умисне вбивство матір'ю своєї дитини після того, як зазначений особливий 
стан пройшов, слід кваліфікувати за відповідною частиною ст.115 КК. 

Якщо умисне вбивство новонародженої дитини вчиняє інша особа, то її дії 
кваліфікуються за ст.115 КК. 

Якщо крім матері в умисному вбивстві новонародженої дитини брали 
участь інші особи, то дії матері кваліфікуються за ст.117, дії інших осіб – за 
ст.115 КК. 

 
Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або 

у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця 
Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а 
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також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, — 
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням 

волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років. 
 
За цією статтею фактично встановлена відповідальність за два самостійні 

злочини, вчинені за пом'якшуючих обставин і де безпосереднім об'єктом є 
життя людини: умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони і 
умисне вбивство в разі перевищення заходів, необхідних для затримання 
злочинця. 

Об'єктивною стороною вбивства при перевищенні меж необхідної оборони 
є умисне позбавлення життя того, хто посягає, з метою захисту інтересів чи 
прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або 
держави від суспільне небезпечного посягання, коли спричинення такого 
результату явно не відповідає небезпечності посягання чи обстановці захисту. 

Об'єктивною стороною вбивства при перевищенні заходів, необхідних для 
затримання злочинця, є умисне позбавлення життя особи, що вчинила злочин, 
під час дій, спрямованих на її затримання і доставлення відповідним органам 
влади, коли спричинення смерті не відповідає небезпечності посягання або 
обстановці затримання злочинця. 

Ст.27 Конституції України передбачає право кожного громадянина 
захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 
противоправних посягань. 

Це положення реалізується в ст.36 КК про необхідну оборону. 
Перевищення меж необхідної оборони визначається в умисному заподіянні 
тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 
посягання або обстановці захисту. 

Щоб встановити наявність чи відсутність ознак перевищення меж 
необхідної оборони, слідство і суд повинні врахувати не лише відповідність чи 
невідповідність знаряддя захисту і нападу, але і характер небезпеки, що 
загрожувала особі, яка захищалася, обставини, що могли вплинути на реальне 
співвідношення сил нападаючих і тих, хто захищався, а так само: місце і час, 
раптовість нападу, неготовність до його відбиття, кількість нападаючих і тих, 
хто захищається, їх фізичні дані (вік, стать, інвалідність, стан здоров'я) та інші 
обставини. 

Лише при наявності стану необхідної оборони можна зробити висновок, 
перевищила особа межі необхідної оборони чи ні. 

Слід також мати на увазі вимоги кваліфікації ч.4 і 5 ст.36 КК про те, що 
особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне 
хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла 
оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи 
обстановці захисту, а також за застосування зброї або будь-яких засобів чи 
предметів для захисту від нападу озброєної особи або групи осіб і для 
відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше 
приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. 

Якщо при необхідній обороні випадково вчинено вбивство особи, яка не 
причетна до нападу, особа, що захищалась, буде нести відповідальність за 
вбивство через необережність за ст.119 КК. 

Коли при перевищенні меж необхідної оборони потерпілому заподіяні 
тяжкі тілесні ушкодження, від яких настала смерть, при відсутності умислу на 
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позбавлення життя дії винного належить кваліфікувати за ст.124 КК. 
Дії осіб, що вчинили вбивство при перевищенні меж необхідної оборони й 

одночасно перебували в стані сильного душевного хвилювання, що раптом 
виникло, належить кваліфікувати за ст.118 КК. 

Необхідно відрізняти необхідну оборону від уявної оборони, коли 
реального суспільне небезпечного посягання не було і особа, неправильно 
оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого 
посягання. 

Якщо ж особа, перебуваючи в стадії уявної оборони, не усвідомлювала 
факту відсутності реального посягання, але з урахуванням конкретних обставин 
повинна була і могла це усвідомлювати і вчинила умисне вбивство потерпілого, 
перевищивши при цьому межі захисту, допустимого в умовах реального 
посягання, вона має нести відповідальність за ст.118 КК. 

До необхідної оборони прирівнюються випадки заподіяння вбивства під 
час правомірного затримання особи, яка вчинила злочин, або після його 
вчинення при затриманні і доставленні її відповідним органам влади, якщо при 
цьому не допущено явної невідповідності засобів затримання характеру і 
ступеню суспільної небезпечності вчиненого та обставинам затримання. 

Затримання відрізняється від необхідної оборони тим, що активно діє не 
злочинець, а особа, яка вживає заходів для затримання злочинця, якщо при 
цьому не допущено явної невідповідності засобів затримання характерові і 
ступеню суспільної небезпечності та обставин затримання. 

Згідно із Законом України "Про міліцію", працівники міліції, які у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків заподіяли шкоду нападаючому чи 
затриманому, не несуть за це кримінальної відповідальності, якщо діяли з 
додержанням закону. 

Дії громадян, які при виконанні громадського обов'язку по підтриманню 
правопорядку заподіяли шкоду чи вбивство особи у зв'язку із вжиттям заходів 
по припиненню її суспільне небезпечного посягання, по затриманню з метою 
передачі чи доставки у відповідні органи, повинні розглядатись як вчинені в 
стані необхідної оборони, або у стані затримання особи, що вчинила злочин 
якщо ними не було допущено явної невідповідності засобів затримання 
характеру і ступеню суспільної небезпечності вчиненого та обставинам 
затримання. 

Позбавлення життя при затриманні особи, яка вчинила злочин середньої 
тяжкості і намагається втекти, є неправомірним, тому особа, що його вчинила, 
повинна нести відповідальність за ст.118 КК. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною (стосовно 
смерті умисел може бути як прямий, так і не прямий), а також метою – 
захистом від суспільне небезпечних посягань або затриманням злочинця. 

Суб'єктом злочину є особа, яка досягла віку 16 років. 
 
Стаття 119. Вбивство через необережність 
1. Вбивство, вчинене через необережність, — карається обмеженням волі 

на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 
2. Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, — 
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 
Вбивство через необережність, як і інші види вбивств, належить до числа 

злочинів з матеріальним складом. Об'єктивна сторона даного злочину включає 
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діяння, результат у вигляді смерті потерпілого і причинний зв'язок між діянням 
і результатом. Слід зазначити, що діяння може бути саме по собі злочинним 
(наприклад, умисне нанесення удару), але у разі настання злочинного 
результату воно не утворює самостійного злочину, а поглинається складом 
ст.119 КК як момент об'єктивної сторони. Діяння, яке спричиняє вбивство через 
необережність, як правило, пов'язане з порушенням спеціальних приписів чи 
загальних норм обережності. Значна кількість статей чинного Кодексу 
передбачає можливість відповідальності за заподіяння смерті через 
необережність і практично всі вони пов'язані з порушенням певних норм і 
приписів, зокрема залишення в небезпеці (ч.3 ст.135 КК), ненадання допомоги 
хворому медичним працівником (ч.2 ст.139 КК), незаконне поводження з 
радіоактивними матеріалами (ч.2 ст.265 КК), порушення вимог законодавства 
про охорону праці (ч.2 ст.271 КК), порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч.3 ст.276 КК), 
порушення правил використання повітряного простору (ч.3 ст.282 КК), 
порушення правил поводження зі зброєю (ч.2 і 3 ст.414 КК) тощо. Такого роду 
злочини додаткової кваліфікації за ст.119 КК не потребують. 

Треба також звернути увагу на те, що у причинному зв'язку заподіяння 
смерті через необережність дії винного можуть не бути безпосередньою 
причиною смерті потерпілого, а полягають у необережному створенні 
передумов для цього і тому розглядаються як вбивство з необережності. Така 
ситуація складається, наприклад, у випадку випуску в експлуатацію завідомо 
технічно несправних транспортних засобів, що може спричинити потерпілому 
смерть (не може бути способом умисного вбивства) (ст.287 КК). 

Основну увагу при аналізі вбивства через необережність слід приділити 
його суб'єктивній стороні: злочин може бути скоєний тільки за необережної 
форми вини, яка виступає у формі злочинної самовпевненості чи злочинної 
недбалості. 

Вбивство внаслідок злочинної самовпевненості полягає в тому, що винна 
особа передбачає можливість настання суспільне небезпечного наслідку свого 
діяння чи бездіяльності – смерті іншої особи, але легковажно розраховує на 
його відвернення. При цьому вона розраховує на конкретні обставини, які 
можуть відвернути настання смерті. 

Наприклад, особа по дротяній огорожі садової ділянки пропускає 
електрострум і вивішує табличку "Не підходь – уб'є", розраховуючи, що це 
застереження зупинить бажаючих побувати у чужому саду. Однак такий 
розрахунок з самого початку виявився легковажним – один з підлітків, чи не 
побачивши табличку, чи не прочитавши застережливого напису, намагався 
через огорожу пробратися до саду і був смертельно уражений електрострумом. 
Увага юриста-практика повинна бути прикута у цій ситуації до відмежування 
від вбивства з непрямим умислом, за якого особа передбачає настання смерті і 
свідомо її допускає. Для відмежування вирішальну роль відіграє 
інтелектуальний момент суб'єктивної сторони: при вбивстві з непрямим 
умислом відсутній розрахунок на будь-які конкретні обставини, які б могли 
запобігти настанню смерті, а якщо і є розрахунок, то лише на невизначений 
випадок ("якось там буде"), а взагалі переважаючим є байдуже ставлення до 
реальної можливості настання смерті. 

При необережному вбивстві внаслідок злочинної недбалості винна особа 
не передбачає настання смерті іншої людини, хоча повинна була і могла 
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передбачити настання такого результату своєї дії чи бездіяльності, якби була 
обачною. 

Наприклад, господар на межі свого подвір'я викопав колодязь і ввечері, 
прикривши його дошками, пішов відпочивати. Вночі випадковий перехожий в 
нетверезому стані на кроці розсунув дошки, послизнувся, впав в недовершений 
колодязь і загинув від травми хребта. 

Вбивство з необережності у вигляді злочинної недбалості слід відрізняти 
від заподіяння смерті за відсутності вини у ситуації, яка охоплюється поняттям 
казусу: особа не передбачає настання смерті іншої людини внаслідок своєї дії 
чи бездіяльності, не повинна була і (або) не могла її передбачити. Яскравим 
прикладом казусу є заподіяння смерті в ситуації уявної оборони, коли особа з 
урахуванням конкретних обставин не повинна була чи не могла усвідомлювати 
відсутність реального посягання, а заподіяна нею шкода не перевищувала ту, 
яка була б допустимою в умовах реального посягання. 

У всіх випадках для кваліфікації діяння за ст.119 КК необхідно встановити, 
чи повинен був і чи міг винний передбачити настання смерті потерпілого. Ці 
питання слід вирішувати з урахуванням всіх конкретних обставин справи і 
особистих якостей винного, а саме: його розвитку, освіченості, уважності, 
акуратності, а також, головним чином, його спеціальних знань у певній галузі, 
діючих у цій галузі правил і нормативів та знання і розуміння 
загальноприйнятих правил поведінки (обачливості) в умовах наявності 
виробничого чи побутового ризику. 

Необережна вина визначає психічне ставлення лише до наслідків своєї 
поведінки, а дія чи бездіяльність у випадках вбивства через необережність 
може мати свідомий і навіть цілеспрямований характер. Ця обставина на 
практиці призводить до помилкової кваліфікації вбивства через необережність 
як умисного вбивства, коли усвідомлення винним фактичної сторони своїх дій 
помилково визнається доказом передбачення смерті потерпілого. Прикладом 
може слугувати досить розповсюджена ситуація, коли особа б'є або штовхає 
потерпілого і останній при паданні, вдарившись об тверде покриття чи якийсь 
гострий виступ, одержує смертельну травму. У даному випадку дії винного 
підлягають кваліфікації за ст.119 КК, якщо, звичайно, його умислом не 
охоплювалось заподіяння смерті потерпілому саме у такий спосіб. 

Практика рясніє випадками, коли дія чи бездіяльність особи, що призвели 
до смерті потерпілого, мають свідомий і цілеспрямований характер і 
передбачають як елемент диспозиції іншого умисного злочину, який проте не 
включає смерть потерпілого як можливий наслідок. Це може бути заподіяння 
смерті під час розбійного нападу, в процесі хуліганських дій. Якщо вина особи 
щодо наслідку була необережною, скоєне треба кваліфікувати як сукупність 
злочинів за відповідними частинами ст.187 чи 296 та ст.119 КК. 

Окремо слід виділити випадок, коли при зґвалтуванні чи замаху на цей 
злочин настала смерть потерпілої (наприклад, якщо вона виплигнула з 
транспортного засобу під час руху і отримала смертельні ушкодження). Дії 
винного повністю охоплюються ч.4 ст.152 чи ч.2 ст.15 і ч.4 ст.152 КК як 
зґвалтування чи замах на зґвалтування, що спричинили особливо тяжкі 
наслідки, і додаткової кваліфікації за ст.119 КК не потребують. 

Ч.2 ст.119 КК передбачає відповідальність за вбивство через необережність 
двох або більше осіб. 

У разі неналежного виконання професійних обов'язків медичним або 
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фармацевтичним працівником, якщо внаслідок цього сталася смерть пацієнта, 
суб'єктом злочину може бути медичний працівник – лікар, фельдшер, медична 
сестра, акушер, а також фармацевт, які несуть відповідальність за лікарську 
помилку, поєднану з необережною виною щодо наслідків, зокрема смерті 
пацієнта. 

Суб'єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку. 
 
Стаття 120. Доведення до самогубства 
1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є 

наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних 
дій або систематичного приниження її людської гідності, — 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі 
на той самий строк. 

2. Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або 
іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, — 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі 
на той самий строк. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо 
воно було вчинене щодо неповнолітнього, — 

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 
 
Безпосереднім об'єктом злочину є життя іншої людини. Диспозиція ст.120 

чинного Кодексу значно відрізняється від диспозиції ст.99 КК 1960 р. Ст.120 
має три частини, в кожній із них вказано на конкретні дії особи, внаслідок яких 
наступає відповідальність, коли потерпіла особа покінчила або вирішила 
покінчити життя самогубством. 

Об'єктивною стороною злочину є дії чи бездіяльність винної особи, що 
полягають у жорстокому поводженні з потерпілою особою, у шантажу, 
примусу до протиправних дій або систематичному приниженні людської 
гідності. 

Під жорстоким поводженням слід розуміти безжалісні, грубі діяння 
винного, які спричиняють потерпілому фізичні чи психічні страждання 
(мордування, систематичне нанесення тілесних ушкоджень чи побоїв, 
позбавлення їжі, води, одягу, житла тощо). 

Наприклад, В. було засуджено за доведення дружини до самогубства – 
вона отруїлась у зв'язку з нестерпними діями чоловіка. Грошей на придбання 
трьом дітям харчів не давав, в квартиру приводив жінок, вступав з ними в 
статеві відносини в присутності дружини, виганяв її з квартири, зводив на неї 
наклепи тощо. 

Шантаж – це погроза повідомлення даних, які паплюжать особу або її 
близьких і розповсюдження яких може спричинити суттєву шкоду правам та 
законним інтересам потерпілого або його близьких (наприклад, погроза 
розголошення відомостей про захворювання та ін.). Вони можуть бути як 
правдиві, так і неправдиві. 

Примус до протиправних дій передбачає дії винного, спрямовані на 
залучення потерпілого, всупереч його волі, до протиправних, у тому числі 
злочинних, дій (наприклад, на участь у груповому зґвалтуванні, на вчинення 
злочину в його присутності та ін.). 

Систематичним приниженням людської гідності є тривале принизливе 
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ставлення до потерпілого (постійні образи та інші форми глумління над честю і 
гідністю людини) (п. 28 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 
07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров'я особи‖). 

Об'єктивна сторона кваліфікованого складу цього злочину (ч.2 ст.120 КК) 
передбачає дії ч.1 ст.120 КК, вчинені щодо осіб, які перебувають в матеріальній 
або іншій залежності від винуватого, або щодо двох чи більше осіб. 

Матеріальна залежність від суб'єкта злочину означає, що єдиним чи одним 
із джерел існування потерпілого є матеріальна допомога суб'єкта злочину, 
зокрема перебування потерпілого на його утриманні. 

Інша залежність – це залежність службова, шлюбна, залежність 
підопічного від опікуна, пацієнта від лікаря, підозрюваного від слідчого чи 
працівника органу дізнання та ін. 

Наприклад, К., начальник цеху термічного заводу, систематично вимагав 
від підлеглого слюсаря М. подати слідчому заяву про зґвалтування 
неповнолітньої дівчини, яке фактично вчинив його зять – теж слюсар цеху, що 
вже знаходився в слідчому ізоляторі. На відмову М. взяти на себе вину в 
зґвалтуванні К. шантажував М., знижував йому розцінки на виконані роботи, 
систематично вимагав від М. виконувати роботи, які не входили в його 
обов'язки, зводив на М. наклепи, принижував його гідність. М. повісився 
внаслідок таких дій К., а в передсмертній записці вказав, що не може далі 
витримувати знущання з боку К. 

Кваліфікація за ч.3 ст.120 КК має місце, коли потерпілим виступає 
неповнолітня особа (віком до 18 років). 

Продавець магазину У. затримала 15-річного Н., якого батьки послали 
купити продукти, забрала в нього два шоколадних батончики, які він взяв з 
прилавку вільного доступу. Після затримання У. поставила хлопця на коліна в 
торговому залі і повідомила покупцям, що він грабіжник. Потім У. разом з 
робітником магазину В. повела хлопця до школи, де він навчався, і повідомила 
учнів про вчинену ним крадіжку двох шоколадних батончиків. Далі робітники 
магазину У. і В. повели Н. додому, але по дорозі він вирвався, втік і повісився 
на горищі будинку сусіда. Працівники магазину У. і Н. засуджені за доведення 
до самогубства. 

Доведення до самогубства має ту особливість, що з зовнішнього боку воно 
може проявлятись в самих різних по змісту і формі посяганнях проти особи, в 
тому числі і таких, які є самостійними злочинами. При жорстокому поводженні 
винний може нанести тяжкі тілесні ушкодження або ушкодження середньої 
тяжкості і навіть побої. 

Кваліфікація за сукупністю злочинів має місце тоді, коли жорстоке 
поводження було більш тяжким злочином, ніж доведення до самогубства 
(наприклад, спричинення тяжких тілесних ушкоджень при доведенні до 
самогубства кваліфікується за відповідними частинами ст.120 і 121 КК). 

Якщо самогубство чи спроба вчинити самогубство стали наслідком 
жорстокого поводження або систематичного приниження людської гідності 
потерпілого як прояву перевищення влади або службових повноважень 
службовою особою, вчинене охоплюється ч.3 ст.365 КК. Додаткова 
кваліфікація за ст.120 КК при цьому не потрібна. 

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі умислу або 
необережності. Якщо потерпілий вчиняє самогубство чи замах на нього у 
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відповідь на правомірні дії (наприклад, при загрозі притягнення до 
кримінальної відповідальності або викритті злочинної діяльності потерпілого), 
склад злочину за ст.120 КК відсутній (за винятком випадків, коли такі 
повідомлення зроблені службовою особою в формі, яка систематично 
принижувала людську гідність). 

Суб'єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку (може бути 
службовою особою). 

 
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 
Таким чином, ми з Вами розглянули друге питання лекції. Визначились, 

що злочини, передбачені ст.ст. 115-120 КК, є найбільш небезпечними 
посяганнями проти особи, оскільки їх безпосереднім об‘єктом виступає життя 
людини. Найнебезпечнішу групу з цих злочинів становлять вбивства за 
обтяжуючих обставин, передбачені у ч. 2 ст. 115 КК. Далі ми розглянемо з 
Вами склади злочинів, безпосереднім об‘єктом яких виступає здоров‘я особи. 
 

III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я (СТ. 121-128 КК) 
 

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження 
1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, 

небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату 
будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад 
здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну 
третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер 

особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування 
потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної 
нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть 
потерпілого, -  

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 
Безпосереднім об'єктом злочину є здоров'я будь-якої людини. 
Тілесні ушкодження – найбільш розповсюджені злочини проти здоров'я. 
Під тілесним ушкодженням розуміють протиправне і винне заподіяння 

шкоди здоров'ю іншої особи, коли порушена анатомічна цілість та фізіологічні 
функції тканин чи органів потерпілого під час посягання на його здоров'я. 

Характер і тяжкість тілесних ушкоджень визначаються судово-медичною 
експертизою на підставі "Правил судово-медичного визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень", затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 17.01.1995 р. №6. 

Під тяжкими тілесними ушкодженнями визначаються: небезпечні для 
життя в момент заподіяння чи такі, що спричинили втрату будь-якого органу 
або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі 
стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину. До них 
відносяться також переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя. 

Небезпечними для життя визначаються ушкодження життєво важливих 
органів, які в момент заподіяння чи в клінічному перебігу через різні проміжки 
часу спричиняють загрозливі для життя явища і які без надання медичної 
допомоги за звичайним своїм перебігом закінчуються чи можуть закінчитися 
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смертю. Запобігання смерті, обумовлене наданням медичної допомоги, не 
повинно братися до уваги при оцінюванні загрози для життя при таких 
ушкодженнях. 

До ушкоджень, небезпечних для життя, належать: 
1) ті, що проникають у черепну порожнину, у тому числі й без 

ушкодження мозку; 
2) відкриті й закриті переломи кісток склепіння та основи черепа, за 

винятком кісток скелету обличчя та ізольованої тріщини тільки зовнішньої 
пластинки склепіння черепа; 

3) забій головного мозку тяжкого ступеня як зі здавленням, так і без 
нього; забій головного мозку середньої тяжкості за наявності симптомів 
ураження стовбурної ділянки; 

4) ізольовані внутрішньочерепні крововиливи за наявності загрозливих 
для життя явищ; 

5) ті, що проникають у канал хребта, у тому числі й без ушкодження 
спинного мозку та його оболонок; 

6) переломо-вивих та переломи тіл чи обох дуг шийних хребців, 
односторонні переломи дуг одного або двох шийних хребців, а також переломи 
зубовидного відростка другого шийного хребця, у тому числі без порушення 
функції спинного мозку; 

7) підвивихи шийних хребців за наявності загрозливих для життя явищ, а 
також їх вивихи; 

8) закриті ушкодження спинного мозку в шийному відділі; 
9) перелом чи переломо-вивих одного або кількох грудних чи 

поперекових хребців з порушенням функції спинного мозку або з наявністю 
клінічне встановленого шоку тяжкого ступеня; 

10) закриті ушкодження грудних, поперекових і крижових сегментів 
спинного мозку, що супроводжувались тяжким спинальним шоком чи 
порушенням функцій тазових органів; 

11) ушкодження з повним (усіх шарів) порушенням цілості стінки глотки, 
гортані, трахеї, головних бронхів, стравоходу, незалежно від того, з боку 
шкіряних покривів чи з боку слизової оболонки (просвіту органа) вони 
заподіяні; 

12) закриті переломи під'язичної кістки, закриті й відкриті ушкодження 
ендокринних залоз ділянок шиї (щитовидної, паращитовидної, вилочкової – у 
дітей) – все за наявності загрозливих для життя явищ; 

13) поранення грудної клітки, котрі проникли в плевральну порожнину, 
порожнину перикарду чи клітковину середостіння, у тому числі і без 
ушкодження внутрішніх органів; 

14) ушкодження живота, що проникли в черевну порожнину, у тому числі 
і без ушкодження внутрішніх органів; відкриті ушкодження внутрішніх органів, 
розміщених у зачеревному просторі (нирок, наднирників, підшлункової залози) 
і в порожнині таза (сечовий міхур, матка, яєчники, передміхурова залоза, 
верхній і середній відділи прямої кишки, перетинкова частина уретри); 

15) закриті ушкодження органів грудної, черевної порожнини, органів 
зачеревного простору, порожнини таза — все за наявності загрозливих для 
життя явищ; 

16) відкриті переломи діафіза (тіла) плечової, стегнової і 
великогомілкової кісток (відкриті переломи інших відділів і закриті переломи 
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будь-яких відділів названих кісток, а також відкриті і закриті переломи 
променевої, ліктьової та малогомілкової кісток можуть бути зараховані до 
небезпечних для життя за наявності загрозливих для життя явищ); 

17) переломи кісток таза за наявності загрозливих для життя явищ; 
18) ушкодження, що спричинили шок тяжкого ступеня, масивну 

крововтрату, кому, гостру ниркову, печінкову недостатність, гостру 
недостатність дихання, кровообігу, гормональну дисфункцію, гострі розлади 
регіонарного і органового кровообігу, жирову чи газову емболію; 

19) ушкодження великих кровоносних судин, аорти, сонної (загальної, 
внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, підклубової, стегнової, 
підколінної артерій чи вен, що їх супроводять. Ушкодження інших 
периферичних судин (голови, обличчя, шиї, передпліччя, кисті, гомілки, стопи) 
кваліфікуються у кожному випадку залежно від спричинених ними конкретних 
загрозливих для життя явищ; 

20) загальна дія високої температури (тепловий і сонячний удари) за 
наявності загрозливих для життя явищ: термічні опіки III-IV ступеня з площею 
ураження понад 15% поверхні тіла; 

21) опіки III ступеня – понад 20% поверхні тіла; опіки II ступеня – понад 
30% поверхні тіла, а також опіки меншої площі, що супроводжувались шоком 
тяжкого ступеня; опіки дихальних шляхів за наявності загрозливих для життя 
явищ; 

22) ушкодження від дії низької температури, променеві ушкодження та 
такі, що були отримані в умовах баротравми, - всі за наявності загрозливих для 
життя явищ; 

23) отруєння речовинами будь-якого походження з перевагою як місцевої, 
так і загальної дії (у тому числі і харчові токсикоінфекції) за умови, що в 
клінічному перебігу мали місце загрозливі для життя явища; 

24) усі види механічної асфіксії, що супроводжувалися комплектом 
розладів функції центральної нервової системи, серцево-судинної системи та 
органів дихання, котрі загрожували життю, за умови, що це встановлено 
об'єктивними клінічними даними. 

Тяжке тілесне ушкодження буде небезпечним для життя за наявності хоча 
б однієї із вказаних ознак. 

Втратою будь-якого органу чи втратою органом його функцій вважаються: 
втрата зору, слуху, язика, руки, ноги і репродуктивної здатності. 

Під втратою зору треба розуміти повну стійку сліпоту на обидва ока чи 
такий стан, коли наявне зниження зору можливості підрахунку пальців на 
відстані двох метрів і менше (гострота зору на обидва ока 0,04 і нижче). При 
цьому ушкодження сліпого ока, що привело до його вилучення, оцінюється 
залежно від тривалості розладу здоров'я. 

Під втратою слуху треба розуміти повну стійку глухоту на обидва вуха або 
такий необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані 3-5 
сантиметрів від вушної раковини. 

Під втратою язика (мовлення) треба розуміти втрату можливості 
висловлювати свої думки членороздільними звуками, зрозумілими для 
оточуючих (заїкання не слід розуміти як втрату мовлення). 

Під втратою руки, ноги треба розуміти відокремлення їх від тулуба чи 
втрату ними функцій (параліч або інший стан, що унеможливлює їх діяльність). 
Під анатомічною втратою руки чи ноги слід розуміти як відокремлення від 
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тулуба всієї руки чи ноги, так і ампутацію на рівні не нижче ліктьового чи 
колінного суглобів. Всі інші випадки повинні розглядатися як втрата частини 
кінцівки і оцінюватися за ознакою стійкої втрати працездатності. 

Під втратою репродуктивної функції треба розуміти втрату здатності до 
злягання чи втрату здатності до запліднення, зачаття та дітородіння 
(розродження). 

При ушкодженні якого-небудь органа чи його частини, функція якого була 
втрачена раніше (до травми), ступінь тяжкості ушкодження встановлюється за 
ознакою фактично викликаної тривалості розладу здоров'я. 

Під душевною хворобою слід розуміти психічне захворювання (психічну 
хворобу). До психічних захворювань не можна відносити пов'язані з 
ушкодженням реактивні стани (психози, неврози). 

Ушкодження кваліфікується як тяжке тільки тоді, коли воно потягло за 
собою розвиток психічного захворювання, незалежно від його тривалості і 
ступеня виліковності. Ступінь тяжкості ушкодження, що викликало реактивний 
стан нервової системи, визначається за ознакою тривалого розладу здоров'я. 

Діагноз психічного захворювання і причинно-наслідковий зв'язок між 
ушкодженням і психічним захворюванням, що розвинулось, встановлюються 
психіатричною експертизою. Ступінь тяжкості такого тілесного ушкодження 
визначається судово-медичним експертом з урахуванням висновків експертизи. 

Ознакою тяжкого тілесного ушкодження визначається розлад здоров'я, 
пов'язаний зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну третину 
(не менше 33%). 

Під таким розладом здоров'я належить розуміти безпосередньо пов'язаний 
з ушкодженням послідовно розвинутий хворобливий процес. Стійкою 
(постійною) втратою загальної працездатності є така необоротна втрата 
функції, котра повністю не відновлюється. 

Розміри стійкої (постійної) втрати загальної працездатності при 
ушкодженнях встановлюються після настання наслідку ушкодження, що 
визначився на підставі об'єктивних даних з урахуванням документів, якими 
керуються у своїй роботі медико-соціальні експертні комісії. 

Ушкодження, що призвело до переривання вагітності, незалежно від її 
строку, належить до тяжких за умов, що між цим ушкодженням і перериванням 
вагітності є прямий причинний зв'язок. 

Кримінальна відповідальність за переривання вагітності настає лише в тих 
випадках, коли винний знав, що потерпіла була вагітною, та коли воно 
спричинилося внаслідок дій винного, а не патологічних властивостей організму 
потерпілої. 

Тілесне ушкодження визнається тяжким, якщо воно спричинило 
потерпілому невиправне знівечення обличчя. 

Знівеченим обличчя вважається тоді, коли воно має неприємний, 
огидливий зовнішній вигляд, не властивий нормальному людському обличчю 
(відсутність носа, губ). 

Під виправністю ушкодження вважається значне зменшення вираженості 
патологічних змін (рубця, деформації, порушення міміки тощо) з часом чи під 
дією нехірургічних заходів. Коли ж для усунення необхідне оперативне 
втручання (косметична операція), то ушкодження обличчя вважається 
невиправним. 

Судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження обличчя як 
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знівечення, оскільки це поняття юридичне, а не медичне. Він визначає вид 
ушкодження, його особливості і механізм утворення, встановлює, чи є це 
ушкодження виправним або невиправним. 

Знівеченими при тілесних ушкодженнях можуть бути тільки обличчя 
(передня частина голови і верхня частина шиї), а не інші частини тіла. 

За наявності хоча б однієї із вказаних ознак тілесні ушкодження 
визнаються тяжкими і кваліфікується за ч.1 ст.121 КК. Наявність у скоєному 
винним кількох із цих ознак на кваліфікацію його дій не впливає (але 
враховується при визначенні міри покарання). 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК, 
характеризується умисною формою вини. Умисел може бути як прямим, так і 
непрямим. 

Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень в стані сильного душевного 
хвилювання кваліфікується за ст.123 КК, а при перевищенні меж необхідної 
оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, 
– за ст.124 КК. 

Ч.2 ст.121 КК передбачає п'ять кваліфікуючих ознак тяжкого тілесного 
ушкодження, які є обтяжуючими обставинами: 

1) вчинене способом, що має характер особливого мучення; 
2) вчинене групою осіб; 
3) вчинене на замовлення; 
4) вчинене з метою залякування потерпілого та інших осіб; 
5) якщо це спричинило смерть потерпілого. 
За ч.2 ст.121 КК кваліфікуються дії винного, якщо тяжкі тілесні 

ушкодження вчинені способом, що має характер особливого мучення. 
Заподіяння особливого мучення передбачає, що потерпілому спричиняють 

тяжкі страждання, для чого спеціально діють таким чином, щоб заподіяти, 
причинити нестерпну фізичну біль. Це можуть бути дії, спрямовані на тривале 
позбавлення людини їжі, пиття чи тепла, залишення його в шкідливих для 
здоров'я умовах та інші подібні дії; дії, що полягають в багаторазовому або 
тривалому спричиненні болю: щипання, шмагання, нанесення численних, але 
невеликих ушкоджень тупими чи гостроколючими предметами, діяння 
термічних факторів та інші аналогічні дії. 

Під час судово-медичної експертизи експерт не кваліфікує ушкодження як 
заподіяння особливого мучення, тому що це не входить до його компетенції. 
Він лише встановлює наявність, характер, локалізацію, кількість ушкоджень, 
одночасність чи різночасність утворення, особливості ушкоджуючих предметів, 
механізм їх дії та ступінь тяжкості. 

Питання про те, чи були певні дії мученням, вирішують слідство і суд. Для 
цього треба довести, що винний умисно діяв таким чином, маючи на меті 
заподіяти потерпілому особливі страждання, спричинити особливу фізичну 
біль. 

За ч.2 ст.121 КК діяння кваліфікується як вчинене групою осіб, коли всі 
учасники групи без попередньої змови між собою мали намір заподіяти 
потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. 

Під заподіянням тяжких тілесних ушкоджень на замовлення треба розуміти 
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, здійснене особою 
(виконавцем) за дорученням іншої особи (замовником). Таке доручення може 
мати форму наказу, розпорядження або угоди, відповідно до якої виконавець 
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зобов'язується заподіяти потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, а замовник – 
вчинити або не вчинити в інтересах виконавця певні дії матеріального (сплата 
винагороди та ін.) чи нематеріального характеру (допомога у 
працевлаштуванні, вирішення певних життєвих проблем та ін.). 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування 
потерпілого або інших осіб. Йдеться про заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень потерпілим або іншим учасникам кримінального судочинства 
(особам, які заявили до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі 
брали участь чи сприяли у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті 
злочинів, а також їх близькі родичі) з метою їх залякування. 

Під залякуванням розуміється спричинення потерпілому або іншим особам 
(близьким родичам) тяжких тілесних ушкоджень з метою створення перешкод 
для виконання громадянського обов'язку давати свідчення (вчинення таким 
способом тиску з метою примушення потерпілого до відмови від дачі показань 
або до дачі неправдивих показань). 

Тяжке тілесне ушкодження кваліфікується за ч.2 ст.121 КК, якщо внаслідок 
нього була спричинена смерть потерпілого. 

З суб'єктивної сторони заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
характеризується умисною формою вини, а спричинення смерті потерпілого — 
необережністю. Якщо смерть потерпілого сталася внаслідок необережного 
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, діяння кваліфікуються як необережне 
заподіяння смерті (ст.119 КК). 

Заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть 
потерпілого, за деякими ознаками схоже на умисне вбивство або замах на 
вбивство. Розмежування цих злочинів проходить за суб'єктивними ознаками: за 
спрямованістю умислу і за змістом його інтелектуального моменту. 

Замах на вбивство може бути вчинений лише за прямим умислом, коли 
винний передбачав настання смерті потерпілого і бажав цього, але такі наслідки 
не настали з незалежних від його волі обставин. 

Питання про умисел необхідно вирішувати виходячи з сукупності всіх 
обставин вчиненого злочину, зокрема слід враховувати спосіб, знаряддя 
злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних 
ушкоджень, причини припинення злочинних дій, попередню поведінку винного 
і потерпілого, їх взаємовідносини. 

Визначальним є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій. 
Якщо при умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом винного, 
то у випадку заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких сталася 
смерть потерпілого, ставлення до настання смерті проявляється в 
необережності. 

При цьому час, у тому числі тривалий, між тілесними ушкодженнями та 
настанням смерті для кваліфікації злочину як умисного вбивства значення не 
має. 

Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень кваліфікується за ч.4 ст.189 і 
додаткової кваліфікації за ст.121 КК не потребує. 

Не потребують додаткової кваліфікації і дії, передбачені ч.3 ст.345 КК, - 
умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного 
органу або його близьким родичам у зв'язку із виконанням цим працівником 
службових обов'язків, а також ч.3 ст.346, ч.3 ст.350 КК та ін. 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень внаслідок перевищення 
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влади або службових повноважень повинно кваліфікуватися за сукупністю 
злочинів, передбачених ст.121 і 365 КК. 

Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень з хуліганських мотивів утворює 
сукупність злочинів, передбачених ст.121 і 296 КК. 

Суб'єктом заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень є особи, яким 
до вчинення злочину виповнилося 14 років. 

 
Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 
1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне 

ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, 
передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий 
розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну 
третину, — 

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням 
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи 
примусу до певних дій, — 

караються позбавленням волі від трьох до п'яти років. 
 
Безпосереднім об'єктом злочину є здоров'я людини. Умисні середньої 

тяжкості тілесні ушкодження характеризуються такими ознаками: по-перше, в 
момент заподіяння вони не є небезпечними для життя потерпілого і не мають 
наслідків, передбачених ст.121 КК, а по-друге, спричиняють тривалий розлад 
здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину. 

До ушкоджень, які спричиняють тривалий розлад здоров'я, у відповідності 
із Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень, затвердженими наказом Міністерства здоров'я України від 
17.01.1995 р. №6, відносять розлад здоров'я строком понад три тижні (більш як 
21 день). При цьому під розладом здоров'я розуміють безпосередньо пов'язаний 
з ушкодженням послідовно розвинутий хворобливий процес. 

Під ушкодженнями, які спричиняють значну стійку втрату працездатності 
менш як на одну третину, треба розуміти втрату загальної працездатності від 10 
до 33%. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини. 
Умисел може бути як прямий, так і непрямий. 

Умисне заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень з метою 
залякування потерпілого або його родичів чи з метою примусу їх до певних дій 
кваліфікується за ч.2 ст.122 КК. 

Суб'єктом злочину є особа, яка досягла 14 років. 
 
Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного 

душевного хвилювання 
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного 

хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або 
тяжкої образи з боку потерпілого, — 

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот 
сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до 
двох років. 
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Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у стані сильного 
душевного хвилювання (фізіологічного афекту), що раптово виникло внаслідок 
протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, визнається як 
заподіяне при пом'якшуючих обставинах (п.7 ст.66 КК), оскільки винний 
знаходився у такому емоційному стані, який значною мірою знижував його 
здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними. 

Даний злочин за об`єктивними та суб`єктивними ознаками співпадає зі 
складом злочину, передбаченого ст.116 КК, з такими відміностями – 
наслідками у вигляді тяжких тілесних ушкоджень та суб`єктом з 16 років. 

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі 
перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 
необхідних для затримання злочинця 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі 
перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 
необхідних для затримання злочинця, — 

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот 
сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на 
строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 
 
Об'єктивна сторона злочину передбачає заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень лише у випадках, коли винний здійснює свій захист або захист 
інших громадян від нападу, а також під час затримання злочинця. При цьому 
передбачається, що дії супроводжувалися перевищенням меж необхідної 
оборони або перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця. 

Даний склад злочину має аналогічні ознаки злочину, передбаченого ст.118 
КК, з відмінностями – за наслідками у вигляді тяжких тілесних ушкоджень та 
суб`єктом – з 16 років. 

 
Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження 
1. Умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на 
строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року. 

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний 
розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, — 

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот 
сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом 
на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 

 
Безпосереднім об'єктом злочину є здоров'я людини. 
Легкими тілесними ушкодженнями вважаються тілесні ушкодження, які: 
1) не містять ознак тяжких ушкоджень (ст.121 КК) чи ушкоджень 

середньої тяжкості (ст.122 КК); 
2) викликають короткочасний розлад здоров'я потерпілого чи незначну 

стійку втрату працездатності (ч.2 ст.125 КК) або не спричинюють зазначених 
наслідків (ч.1 ст.125 КК). 

Легке тілесне ушкодження, що не спричинило короткочасного розладу 
здоров'я чи незначної стійкої втрати працездатності, — це ушкодження, що має 
незначні скороминущі наслідки тривалістю не більш як шість днів. 
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Спричинення цих тілесних ушкоджень кваліфікується як вчинення 
злочину, передбаченого ч.1 ст.125 КК. 

Короткочасним належить вважати розлад здоров'я тривалістю понад шість 
днів, але не більше як три тижні (21 день). 

Під незначною стійкою втратою працездатності розуміють втрату 
загальної працездатності до 10%. 

Спричинення тілесних ушкоджень, що викликали такий стан здоров'я, 
кваліфікується як вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.125 КК. 

Суб'єктом злочину є особа, якій виповнилося 16 років. 
Заподіяння легких тілесних ушкоджень під час вчинення злочинів, 

відповідальність за які передбачена іншими статтями чинного Кодексу, - 
наприклад, розбою (ст.187 КК), хуліганства (ст.296 КК), - з урахуванням того, 
що для цих злочинів здоров'я потерпілих є додатковим об'єктом посягання, 
кваліфікується тільки за статтями, які передбачають відповідальність за 
посягання на головний об'єкт (відповідно за ст.187, 296 КК). 

 
Стаття 126. Побої і мордування 
1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, 

які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, — 
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або 
виправними роботами на строк до одного року. 

2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, або 
з метою залякування потерпілого чи його близьких, — 

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі 
на той самий строк. 

 
Безпосереднім об'єктом злочину є здоров'я людини. 
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.126 КК, полягає в 

завданні винним потерпілому ударів, побоїв або вчиненні інших насильницьких 
дій, які завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень (тобто 
не порушили анатомічної цілісності тканин тіла чи функцій якого-небудь 
органа). 

Ударом називають одноразовий раптовий потужний фізичний вплив на 
тіло людини будь-яким твердим предметом, що спричиняє фізичну біль. 

Побої – це нанесення потерпілому кількох ударів з метою завдання йому 
фізичного болю. 

Іншими насильницькими діями можуть бути: викручування рук, ніг, 
стискування горла, статевих органів тощо. 

Ч.2 ст.126 КК передбачає відповідальність за удари, побої та інші 
насильницькі дії, якщо вони носили характер мордування, вчинені групою осіб 
або з метою залякування потерпілого чи його близьких. 

Під мордуванням розуміються дії, що полягають в багаторазовому або 
тривалому спричиненні болю: щипання, шмагання, нанесення численних, але 
невеликих ушкоджень тупими чи гостроколючими предметами, діяння 
термічних факторів та інші аналогічні дії. 

При цьому судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження як 
заподіяння мордування, тому що це не входить до його компетенції. Він 
повинен у таких випадках встановити наявність, характер, локалізацію, 
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кількість ушкоджень, одночасність чи різночасність їх утворення, особливості 
ушкоджуючих предметів, механізм їх дії, а також ступінь тяжкості ушкоджень. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст.126 КК, характеризується 
умисною формою вини. 

Суб'єктом злочину є особи, яким до його вчинення виповнилося 16 років. 
 
Стаття 127. Катування 
1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або 

фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або 
інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу 
вчинити дії, що суперечать їх волі, — 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, 

або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості,— 
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 
 
Ст.28 Конституції України передбачає, що ніхто не може бути підданий 

катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 
поводженню чи покаранню. 

У Конституції враховані міжнародні стандарти прав людини. Україна 
26.01.1987 р. ратифікувала Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
від 10.12.1984 р. 

Відповідно до цієї Конвенції Україна визнала, що катування означає будь-
яку дію, якою будь-якій особі умисно заподіюються сильний біль або 
страждання, фізичні чи моральні, щоб отримати від неї або від третьої особи 
відомості чи зізнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у 
вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю 
особу до чогось чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-
якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними 
службовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх 
підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. 

Між тим, диспозиція ст.127 КК не передбачає у якості суб'єкта злочину 
лише державних службових осіб чи інших осіб, які виступають як офіційні. 

Безпосереднім об'єктом злочину є здоров'я людини. 
Об'єктивна сторона злочину полягає в катуванні, тобто в заподіянні 

потерпілому сильного фізичного болю або фізичного чи морального 
страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з 
метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх 
волі. 

Всі ці дії спрямовані на заподіяння сильного фізичного болю або фізичного 
чи морального страждання і вчиняються винним з метою спонукати 
потерпілого або інших осіб (наприклад, його родичів) до вчинення дій, що 
суперечать волі та інтересам потерпілого (передати дані, які є комерційною 
таємницею; підписати документи, передати цінності та ін.). 

Катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, 
кваліфікується за ч.2 ст.127 КК. 

Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується умисною формою 
вини. Мета злочину – примусити потерпілого виконати вимогу винних, 
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вчинити дії, що суперечать його волі. 
Заподіяння під час катування тілесних ушкоджень утворює сукупність 

злочинів, передбачених ст.121, 122 або 125, 127 КК. Якщо внаслідок катування 
настала смерть потерпілого, то вчинене кваліфікується за ст.115 або за ст.119 і 
127 КК. 

Суб'єктом злочину є особа, яка досягла 16 років. Заподіяння катування 
службовою особою при перевищенні влади або службових повноважень 
кваліфікується за сукупністю ст.127 та відповідної частини ст.364 КК. 

 
Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження 
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження — 
карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот 

сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до двох років. 

 
Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережністю. Винна 

особа, яка заподіяла потерпілому тяжке або середньої тяжкості тілесне 
ушкодження, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій 
чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або ж не 
передбачала можливість настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх 
передбачити. 

Особа, яка заподіяла тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження, але 
яка не повинна була чи не могла передбачити їх настання, не може бути 
відповідальною за них, бо відсутня її вина. 

Відповідальність за спричинення з необережності тяжких чи середньої 
тяжкості тілесних ушкоджень настає з 16 років. 

Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, внаслідок 
якого сталася смерть потерпілого, кваліфікується за ст.119 КК як необережне 
заподіяння смерті. 

 
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
Таким чином, ми розглянули з Вами ще одну групу злочинів проти особи, 

а саме - злочини проти здоров‘я. Визначились, що існує три види тілесних 
ушкоджень: легкі, середньої тяжкості та тяжкі. Основним нормативним 
документом, яким керуються судові медики при визначенні ступеня тяжкості 
тілесного ушкодження є "Правила судово-медичного визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень", затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 17.01.1995 р. № 6. 

 
IV. ЗЛОЧИНИ, ЩО СТАВЛЯТЬ В НЕБЕЗПЕКУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я 

ОСОБИ (СТ. 129-145 КК) 
 

Стаття 129. Погроза вбивством 
1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення 

цієї погрози, — 
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на 

строк до двох років. 
2. Те саме діяння, вчинене членом організованої групи, — карається 

позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 
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Об'єктивна сторона злочину полягає у погрозі вчинити вбивство за 
наявності реальних підстав побоюватися виконання такої погрози. Вона може 
бути доведена до потерпілого усно (у тому числі віч-на-віч), письмово (листом, 
телеграмою), демонстрацією необхідних засобів (наприклад, зброї), жестом – 
тобто діями, які переконливо вказують на намір винного. Погроза може бути 
передана і через третіх осіб. 

Злочин вважається закінченим в момент сприйняття погрози потерпілим. 
Обов'язковою ознакою складу злочину є реальність погрози, якою вона 

буває у випадках, коли потерпілий має підстави боятися її виконання. Якщо сам 
потерпілий не вірить у реальність погрози, то така погроза складу злочину не 
має. 

Погроза визнається реальною, якщо винного характеризують обставини, 
які дають потерпілому підстави вважати, що ця погроза може бути здійснена 
(має зброю, раніше був засуджений за насильницькі злочини, його психічний 
стан та ін.), своєю поведінкою, взаємовідносинами з потерпілим винний 
переконував, що погроза немарна і вона буде здійснена (систематично 
переслідував потерпілого тощо). 

Реальність погрози встановлюють у кожному окремому випадку, виходячи 
з обставин конкретної справи. 

Від погрози вбивством потрібно відрізняти готування до вбивства, що має 
місце у випадку, коли погроза супроводжується діями, спрямованими на її 
реалізацію (придбання зброї та ін.). 

Погроза вбивством за багатьма ознаками нагадує замах на вбивство. Але 
при погрозі вбивством винний не має мети негайно заподіяти смерть. Його мета 
– налякати потерпілого, позбавити його спокою, примусити страждати від 
страху за своє життя. 

Суб'єктивна сторона погрози вбивством характеризується умисною виною: 
винний усвідомлює, що висловлена ним погроза здатна викликати у 
потерпілого побоювання реалізації погрози, і бажає цього. 

Не має значення, які були мотиви погрози і чи мав винний намір привести 
погрозу у виконання. 

Погроза вбивством може бути способом вчинення інших злочинів, зокрема 
кваліфікованих ст.152, 187, 313, 345, 377, 398, 405 КК. Оскільки в цих статтях 
передбачені спеціальні випадки погрози, додаткової кваліфікації за ст.129 КК 
не потрібно. 

Суб'єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16 років. 
Погроза вбивством, вчинена членом організованої групи, кваліфікується за 

ч.2 ст.129. 
 
Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби 
1. Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 
небезпечною для життя людини, — 

карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк 
до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм 
цього вірусу, — 
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карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи 

більше осіб або неповнолітнього, — 
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 
4. Умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, — 
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 
 
Безпосереднім об'єктом злочину є здоров'я людини. 
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) – особливо небезпечна 

інфекційна хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). 
Через відсутність ефективних методів лікування хвороба у даний час є 
невиліковною і призводить до смерті. 

ВІЛ-інфіковані – особи, в організмі яких виявлено вірус імунодефіциту 
людини. До цієї категорії належать як особи без клінічних проявів хвороби 
(носії ВІЛ), так і хворі на СНІД – особи з різноманітними патологічними 
проявами, зумовленими глибокими ураженнями імунної системи вірусом 
імунодефіциту. 

Відповідно до ст.1 Закону України "Про захист населення від інфекційних 
хвороб" від 6 квітня 2000 р. інфекційні захворювання можуть бути 
небезпечними та особливо небезпечними. Особливо небезпечні – інфекційні 
хвороби, що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я у 
значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням їх 
серед населення. 

До інших невиліковних інфекційних хвороб, що є небезпечними для життя, 
можна віднести особливо небезпечні інфекційні хвороби, які є невиліковними у 
зв'язку з відсутністю ефективних методів їх лікування. Це визначається судово-
медичною експертизою, яка може зачислити до них (окрім СНІДу) ті чи інші 
інфекційні хвороби, що є небезпечними для життя людини і на той час 
невиліковними (лихоманка Ебола, коров'ячий сказ та ін.). 

Оскільки специфіка зараження інфекційною хворобою полягає у тому, що 
передається вона лише шляхом попадання вірусу (або інших живих збудників – 
бактерій, грибків, рикетсій та ін.) в організм людини, об'єктивна сторона 
злочину може полягати в діях у вигляді таких контактів з хворою людиною, які 
є способом передачі інфекції (для ВІЛ-інфікованих це, передусім, статеві 
зносини). Небезпечними для зараження такими хворобами можуть бути, 
наприклад, дії, пов'язані з переливанням крові або використанням шприців для 
ін'єкцій (наркотиків чи ліків), якими раніше користувалися особи – носії ВІЛ-
інфекції або невиліковної інфекційної хвороби. 

Інакші контакти з інфікованими ВІЛ або хворими інфекційним 
захворюванням особами, що не є способом передачі інфекції, не можуть 
кваліфікуватися як дії, спрямовані на поставлення особи в небезпеку зараження 
хворобою (вважається, наприклад, що СНІД не передається через повітря, 
білизну, поцілунки та інші не статеві контакти). 

При свідомому поставленні особи в небезпеку зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ч.1 ст.130 
КК) злочин вважається закінченим з моменту реального поставлення такої 
особи в небезпеку зараження, а зараження такою хворобою (ч.2 ст.130) – з 
моменту контакту з хворим після встановлення факту захворювання 
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потерпілого (стосовно ВІЛ-інфікованих не має значення, захворів потерпілий 
на СНІД чи його лише інфіковано на ВІЛ). 

Згода потерпілого на поставлення його в небезпеку зараження такою 
хворобою не виключає для винного кримінальної відповідальності. 

Кваліфікованим видом даного злочину визнаються зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою двох чи 
більше осіб або неповнолітнього (ч.3 ст.130 КК), а також умисне зараження 
іншої особи цими хворобами (ч.4 ст.130 КК). 

Для кваліфікації дій згідно з ч.3 ст.130 КК за ознаками зараження 
неповнолітнього необхідно встановити, що винний знав або допускав, що 
потерпілий є неповнолітнім, а так само коли він повинен був і міг це 
передбачити. 

Суб'єктивна сторона злочину, кваліфікованого ч.1 ст.130 КК, – 
поставлення в небезпеку зараження; дії, охоплені ч. 4 ст. 130, характеризуються 
прямим або непрямим умислом; ч.2, 3 ст.130 КК передбачають відповідальність 
за необережне зараження (злочинна самовпевненість). 

Суб'єктом злочину є як носії ВІЛ, хворі на СНІД або іншу невиліковну 
інфекційну хворобу, небезпечну для життя, так і особи, що не страждають на ці 
захворювання (ч.1, 4 ст.130 КК – наприклад, людина, яка використовує для 
ін'єкцій кільком особам один шприц, а серед них є заражений збудником 
інфекційної хвороби). До вчинення злочину суб'єкту повинно виповнитися 16 
років. 

Якщо зараження хворобами сталося внаслідок скоєння якогось іншого 
злочину, то все вчинене утворює сукупність злочинів. Наприклад, зараження 
при зґвалтуванні (ст.152, 130 КК) або при насильницькому задоволенні статевої 
пристрасті неприродним способом (ст.153, 130 КК). 

 
Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило 

зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби 

1. Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим 
працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи 
несумлінного ставлення до них, що спричинило зараження особи вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 
небезпечною для життя людини, — 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі 
на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, 
— 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.  

 
Об'єктом злочину є встановлений порядок надання медичної допомоги. 

Додатковим об'єктом виступає життя та здоров'я людини. 
Основи законодавства України про охорону здоров'я передбачають право 

громадян України на кваліфіковану медико-санітарну допомогу і відповідні 
обов'язки медичних і фармацевтичних працівників надавати своєчасну і 
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кваліфіковану медичну і лікарську допомогу. 
З моменту виявлення СНІДу у 1981 р. тільки від цього захворювання у 

світі померло 23 млн. людей, при цьому за даними міжнародних експертів у 
світі 0,5-1% всього населення інфіковано ВІЛ. Значна кількість заражень ВІЛ-
інфекцією, у тому числі в Україні, відбувалася з вини медичних працівників. 

Об'єктивна сторона злочину, полягає в неналежному виконанні 
медичними, фармацевтичними або іншими працівниками своїх професійних 
обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що 
спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби, небезпечної для життя людини (ч.1 ст.131 
КК), чи двох або більше осіб (ч.2 ст.131 КК). 

Під неналежним виконанням професійних обов'язків розуміють 
бездіяльність особи, коли вона не виконує деяких дій, які входять в коло її 
професійних обов'язків, або виконує їх не в повному обсязі чи без додержання 
певних правил (наприклад, переливання крові людини, інфікованої ВІЛ-
інфекцією, без проведення необхідних для цього тестів на наявність такої 
інфекції та ін.). 

Обов'язковою ознакою ч.1 ст.131 КК є настання злочинних наслідків – 
зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби, небезпечної для життя людини, а для ч.2 ст.131 КК – 
зараження двох або більше осіб. 

Суб'єктивна сторона цього діяння характеризується необережною виною 
(злочинною недбалістю або злочинною самовпевненістю). 

Умисне зараження такою інфекційною хворобою підпадає під ознаки 
злочину, передбаченого ч.4 ст.130 КК. 

Суб'єктами злочину, передбаченого ст.131 КК, є фармацевтичні або інші 
працівники. 

Медичною та фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які 
мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним 
вимогам. 

Суб'єктом злочину можуть бути й інші особи: працівники, які роблять 
лабораторну діагностику таких інфекційних захворювань; проводять 
лабораторні дослідження на наявність ВІЛ-інфекції в крові, вивчення отриманої 
від донорів крові та інших біологічних рідин, клітин, тканин та органів людини; 
здійснюють наукові дослідження з використанням інфікованого матеріалу чи 
працюють в сфері виробництва біологічних препаратів для діагностики СНІДу, 
інших захворювань – якщо в результаті неналежного виконання своїх 
професійних обов'язків помилково діагностують відсутність інфекції у особи, 
яка є її носієм, що призвело до зараження інших осіб. 

До суб'єктів злочину відносяться і працівники дипломатичних та 
консульських установ України за кордоном, які не виконали вимог ст.11 Закону 
України "Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист 
населення" про видачу візи на в'їзд в Україну на строк понад три місяці, за 
умови не пред'явлення ними документа на відсутність у них ВІЛ-інфекції; а 
також працівники місць позбавлення волі, які не забезпечили недопущення 
контактів між хворими на вказані хвороби та іншими особами, що також 
відбувають покарання. Це можуть бути й суб'єкти, до кола службових 
обов'язків яких входить вчинення дій, спрямованих на недопущення зараження 
такими невиліковними інфекційними хворобами, та профілактика цих 
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захворювань. 
Суб`єкт злочину – фізична, осудна особа з 16 років. 
 
Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби 

Розголошення службовою особою лікувального закладу, допоміжним 
працівником, який самочинно здобув інформацію, або медичним працівником 
відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що 
є небезпечною для життя людини, або захворювання на синдром набутого 
імунодефіциту (СНІД) та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з 
виконанням службових або професійних обов'язків, — 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока 
годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі 
на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

 
Об'єктом злочину є встановлений порядок надання відомостей щодо 

проведення та результатів медичних обстежень людини у зв'язку із перевіркою 
на зараження невиліковними інфекційними хворобами. 

Конституція України ґарантує охорону честі та достоїнства особи, 
недоторканність особистого життя, право на охорону здоров'я. Відповідно до 
ст.40 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 9.11.1992 р. 
№2801-ХІІ медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням 
професійних та службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне 
обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя 
громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених 
законодавчими актами випадків. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно 
проживають або на законних підставах тимчасово перебувають на території 
України, мають право на медичний огляд з метою виявлення зараження вірусом 
імунодефіциту людини, на одержання офіційного висновку про результати 
такого огляду та кваліфікованих рекомендацій щодо запобігання 
розповсюдженню СНІДу. 

Умови і порядок медичного обстеження, з метою виявлення ВІЛ-інфекції, 
обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними, 
визначені Правилами медичного огляду, які затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.12.1998 р. 

Відомості про факт проведення медичного огляду на зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби та про 
результати такого огляду є конфіденційними і становлять лікарську таємницю. 
Передача їх дозволяється тільки особі, якої вони стосуються, або її законним 
представникам, а також у випадках, передбачених законодавством України, 
закладам охорони здоров'я, органам прокуратури, слідства, дізнання та суду. 

Об'єктивну сторону злочину утворюють дії особи, яка була зобов'язана 
зберігати в таємниці відомості про медичний огляд на виявлення зараження 
вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби та про його 
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результати, але розголосила їх – тобто незаконно ознайомила інших осіб з 
вказаними відомостями або створила умови, за яких сторонні особи мали 
можливість з ними ознайомитись. Це може бути розголошення відомостей 
стороннім особам під час розмов, на лекціях (у навчальному процесі), у 
наукових статтях або ознайомлення з ними сторонніх особами внаслідок 
недбалого зберігання чи втрати документів з такими відомостями. 

Злочин вважається закінченим з моменту, коли відомості про проведення 
медичного огляду з виявлення зараження вірусом імунодефіциту чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби та про його результати сталі відомі сторонній 
особі, яка не повинна була їх знати. 

З суб'єктивної сторони розголошення відомостей про факт проведення 
медичного огляду та його результати може бути вчинено як умисно, так і з 
необережності. 

Суб'єктом злочину можуть бути з 16 років службові особи лікувального 
закладу (головний лікар, завідуючий відділенням або лабораторією та ін.), 
медичні працівники (лікар, фельдшер, медсестра та ін.), яким такі відомості 
стали відомі внаслідок виконання ними своїх службових або професійних 
обов'язків. 

До суб'єктів злочину відносяться і допоміжні працівники, які самочинно 
здобули інформацію щодо самого факту обстеження або його результатів 
стосовно конкретних осіб. Йдеться про лаборантів, прибиральниць, технічних 
працівників реєстратур лікувальних закладів, які отримали такі дані не у зв'язку 
з виконанням своїх професійних обов'язків, а здобули їх, оскільки мають якесь 
відношення (працюють як допоміжні працівники) до закладу, де проводились 
огляди конкретної людини або необхідні дослідження на предмет виявлення 
зараження інфекційною хворобою (аналізи крові та ін.). 

Розголошення відомостей що вказані цією статтею, службовими особами, 
які не входять у вищевказане коло медичних працівників або службових осіб 
лікувальних закладів, — наприклад, працівниками органів дізнання, слідства, 
суду та деякими іншими, яким такі дані стали відомі у зв'язку з виконанням 
ними своїх професійних чи службових функцій і які зобов'язані були зберігати 
їх у таємниці, - кваліфікується як зловживання владою або службовим 
становищем (ст.364 КК) або як службова недбалість (ст.367 КК). 

 
Стаття 133. Зараження венеричною хворобою 
1. Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про 

наявність у неї цієї хвороби, — 
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або 
позбавленням волі на той самий строк. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше 
судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження 
двох чи більше осіб або неповнолітнього, — 

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі 
на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 
спричинили тяжкі наслідки, — 

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 
У чинному КК значно звужена відповідальність хворого за 
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розповсюдження венеричних захворювань. Виключені норми щодо ухилення 
від лікування венеричною хворобою (ст.108

1
 КК) та щодо завідомого 

поставлення другої особи через статеві зносини або інші дії в небезпеку 
зараження венеричними хворобами (ч.1 ст.108 КК), які були у КК 1960 р. 

Венеричні захворювання відносяться до небезпечних інфекційних 
захворювань, тому їх носії підлягають обов'язковому лікуванню і 
профілактичним медичним оглядам, повинні додержуватися в побуті 
гігієнічних правил, які б виключали зараження інших. 

До венеричних захворювань відносять сифіліс, гонорею, м'який шанкр і 
паховий лімфогранулематоз. Крім того, до цієї групи відносять і трихомоніаз. 
Передаються венеричні захворювання, як правило, при статевих контактах, 
проте можлива їх передача і внаслідок порушення гігієнічних правил у побуті. 

Законодавство України передбачає, що особи, які є носіями збудників 
інфекційних захворювань, небезпечних для населення, підлягають медичному 
огляду і лікуванню за рахунок держави, а до носіїв особливо небезпечних 
захворювань можуть здійснюватись обов'язкові медичні огляди, лікувальні і 
карантинні заходи. 

Суб'єктом злочину може бути особа, яка досягла 16-річного віку і знала 
про наявність у неї венеричної хвороби та про небезпечність своїх певних дій 
для здоров'я іншої особи. 

Об'єктивна сторона злочину передбачає дії у вигляді зараження 
венеричною хворобою особою, яка знає про наявність у неї такого 
захворювання, іншої особи. Способи зараження не оговорені у статті і можуть 
бути різні: статеві зносини, задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом, інші дії сексуального характеру; порушення гігієнічних правил 
поведінки в сім'ї, побуті, роботі (спільне користування столовим посудом, 
постільною білизною та ін.). 

Відповідальність за вчинення цього злочину наступає у разі зараження 
іншої особи венеричним захворюванням, тому закінченим злочин буде з 
моменту, коли у потерпілого будуть виявлені клінічні ознаки венеричного 
захворювання. При цьому інкубаційний період – тобто максимальний відрізок 
часу, що минає від моменту зараження людини збудниками інфекційної 
хвороби до появи перших симптомів хвороби, - для різних венеричних 
захворювань може бути від кількох днів до кількох тижнів (місяців). 

Суб'єктивна сторона зараження венеричним захворюванням передбачає 
наявність вини як умисної, так і необережної (у вигляді злочинної 
самовпевненості, оскільки обов'язковою ознакою цього злочину є знання 
винним про свою хворобу). 

Особи, які самі не хворіють венеричною хворобою, але які навмисно тим 
чи іншим способом заразили іншу особу венеричною хворобою, підлягають 
відповідальності, залежно від способу дій та форми вини, за тілесні 
ушкодження, передбачені ст.121 чи 122 КК. 

Кваліфікуючий вид злочину передбачений ч.2 ст.133 КК за однією з трьох 
ознак: зараження венеричною хворобою особою, яка раніше уже була 
засуджена за такий же злочин і має за це судимість; зараження двох або більше 
потерпілих та зараження венеричною хворобою неповнолітнього. 

Для кваліфікації дій за ознакою зараження венеричною хворобою 
неповнолітнього (ч.2 ст.133 КК) необхідно встановити, що винна особа знала 
або допускала, що потерпілим є неповнолітній, а так само, що вона повинна 
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була і могла це передбачити. 
За ч.3 ст.133 КК кваліфікуються дії винних, якщо вони спричинили тяжкі 

наслідки, під якими слід розуміти спричинення в результаті захворювання 
потерпілого венеричною хворобою тривалого розладу його здоров'я, середньої 
тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень, а також смерті. При цьому вказані 
наслідки – результат послідовно розвинутого хворобливого процесу, який 
безпосередньо пов'язаний із зараженням венеричною хворобою. 

Якщо зараження венеричною хворобою сталося внаслідок вчинення 
якогось іншого злочину, наприклад при зґвалтуванні (ст.152, 133 КК) або при 
насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом 
(ст.153, 133 КК), то все вчинене утворює сукупність злочинів. 

Стаття 134. Незаконне проведення аборту 
1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, — 
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот 
сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до двох років. 

2. Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад 
здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, — 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі 
на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Об'єктом злочину є встановлений порядок надання медичної допомоги. 
Додатковим об'єктом виступає життя та здоров'я вагітної жінки. 

У відповідності із законодавством України "операція штучного 
переривання вагітності (аборт) може бути проведена за бажанням жінки у 
акредитованих закладах охорони здоров'я при вагітності строком не більше 12 
тижнів. Аборт при вагітності жінки від 12 до 28 тижнів за соціальними та 
медичними показаннями може бути зроблено в порядку, що встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

Підстави і порядок проведення операцій штучного переривання вагітності 
строком до 12 тижнів регламентуються Інструкцією про порядок проведення 
операції штучного переривання вагітності та Інструкцією про порядок 
проведення операції штучного переривання вагітності методом вакуум-
аспірації, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
28.06.1994 р. № 111. 

У медицині відрізняють два види аборту: 
1) патологічний – вагітність припиняється внаслідок захворювання 

вагітної жінки; 
2) штучний – вагітність припиняється побічним втручанням в організм 

вагітної жінки. Патологічний аборт не є об'єктом кримінального права, а 
штучний аборт буває законним і незаконним. 

Незаконним визнається аборт, зроблений:  
1) особою, яка не має спеціальної медичної освіти;  
2) проведений не у спеціальних акредитованих закладах охорони 

здоров'я;  
3) у разі наявності медичних протипоказань для проведення аборту 

незалежно від строку вагітності;  
4) без відповідного документального оформлення;  
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5) недозволеними чи забороненими способами;  
6) при вагітності від 12 до 28 тижнів, якщо відсутні соціальні і медичні 

показання, за наявності яких дозволяється штучне переривання вагітності у такі 
строки; 

7) при вагітності понад 28 тижнів, якщо її переривання не зумовлене 
станом крайньої необхідності. 

Медичні показання переривання вагітності строком до 12 тижнів: гостра і 
підгостра гонорея; гострі і підгострі запальні процеси будь-якої локалізації; 
гострі інфекційні хвороби. Переривання вагітності строком від 12 до 28 тижнів 
може бути проведене за наявності медичних та соціальних показань, перелік 
яких міститься у додатках №1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України 
"Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів" від 
12.11.1993 р. №926. За наявністю медичних показань така вагітність 
переривається на підставі висновку лікарсько-консультаційної комісії 
лікувально-профілактичного закладу за місцем диспансерного нагляду хворої 
жінки, а за наявністю соціальних показань – на підставі заяви жінки, до якої 
додається відповідний документ, що підтверджує необхідність штучного 
переривання вагітності. 

До соціальних показань віднесені: наявність трьох і більше дітей; 
розлучення під час вагітності; смерть чоловіка під час вагітності; вагітність 
внаслідок зґвалтування; перебування жінки або її чоловіка у місцях 
позбавлення волі; позбавлення жінки батьківських прав; наявність у жінки 
дитини-інваліда; тяжке захворювання або травма чоловіка, що зумовила його 
інвалідність під час вагітності дружини. 

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.134 КК, - це активні дії 
особи, яка не має спеціальної медичної освіти, спрямовані на штучне 
переривання вагітності, що призвели до її переривання. 

Закінченим злочин вважається з моменту настання вказаного наслідку. 
Способи штучного переривання вагітності при цьому можуть бути 

різними:  
- механічний – введення у порожнину матки різноманітних предметів і 

рідин;  
- операційний – використання спеціально призначених інструментів;  
- медикаментозний або токсичний – вживанням різних ліків чи хімічних 

речовин (у тому числі токсичних – миш'яку, керосину тощо);  
- термічний – впливом тепла на тіло вагітної жінки (гарячі ванни, 

спринцювання та ін.). 
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа, 

яка не має спеціальної медичної освіти, усвідомлює, що робить переривання 
вагітності незаконно, з порушенням встановлених правил. 

Мотиви і мета вчинення злочину можуть бути різними. Найчастіше це 
вчиняється з корисливих мотивів. 

Суб'єктом злочину може бути особа, яка не має спеціальної медичної 
освіти (у тому числі медсестра, акушерка, фельдшер та інша особа, що має 
середню медичну освіту, а також і лікар, що має іншу фахову медичну 
підготовку) і яка досягла 16 років. 

Ч.2 ст.134 КК передбачає відповідальність за незаконне проведення аборту, 
що спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої. 

Спричинення тривалого розладу здоров'я – це розлад здоров'я, пов'язаний з 
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тривалим порушенням функцій яких-небудь органів потерпілої (слуху, зору, 
мови, кінцівок тощо), а так само втратою працездатності (тимчасової 
тривалості понад 21 день або постійної – від 10%). Безплідність розуміється як 
втрата жінкою репродуктивної здатності. 

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони кваліфікованого виду цього 
злочину є наявність причинного зв'язку між незаконним проведенням штучного 
переривання вагітності і наслідками у вигляді тривалого розладу здоров'я, 
безплідності або смерті потерпілої. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.134 КК, 
характеризується прямим умислом стосовно проведення незаконного аборту. 
Щодо настання смерті потерпілої або інших наслідків, передбачених ч.2 ст.134 
КК, вина може бути лише необережною. 

Незаконне проведення аборту передбачає згоду вагітної жінки на цю 
операцію. Якщо аборт проводиться без її згоди, то вчинене кваліфікується за 
ст.121 КК. 

Настання наслідків, передбачених ч.2 ст.134 КК, після проведення лікарем 
аборту на законних підставах повинно кваліфікуватися за ст.119 або 128 (за 
умовою необережного ставлення до таких наслідків). 

Стаття 135. Залишення в небезпеці 
1. Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному 

для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження 
через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, 
якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю 
особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив 
потерпілого в небезпечний для життя стан, — 

карається обмеженням волі на строк до 2 років або позбавленням волі на 
той самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені матір'ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір 
не перебувала в обумовленому пологами стані, — 

караються обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на 
той самий строк. 

3. Діяння, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили 
смерть особи або інші тяжкі наслідки, — 

караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. 
Безпосереднім об'єктом злочину є життя та здоров'я людини. Моральним 

обов'язком кожної людини є подання допомоги особам, що перебувають у 
небезпечному для життя стані, а для деяких осіб – і правовий обов'язок, за 
невиконання якого передбачена відповідальність. 

Об'єктивна сторона злочину полягає в бездіяльності у вигляді неподання 
чи неналежного подання необхідної допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до 
самозбереження, за наявності можливості подання такої допомоги. 

Небезпечне для життя становище – це стан, у якому опинилася особа, коли 
вона без сторонньої допомоги не має можливості до самозбереження внаслідок 
безпорадного стану. Причиною такого стану є хвороба, старість, малолітство 
або інший безпорадний стан (непритомність, наркотичне або алкогольне 
сп'яніння, травма, нещасний випадок або відсутність необхідних навичок під 
час знаходження у екстремальній ситуації, наприклад невміння плавати та ін.). 

Такий стан може бути також обумовлений діями або поведінкою винного. 
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Злочин вважається закінченим з моменту залишення потерпілого, який 
перебуває у безпорадному стані, без допомоги. При цьому не суттєво, 
відвернула б чи ні подана допомога з боку винного можливу смерть або інші 
наслідки для особи, яка перебуває у небезпечному для життя становищі. 

Для відповідальності за цією статтею обов'язковою ознакою є наявність 
можливості з боку винного подати допомогу особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя становищі. Відповідальність з боку такої особи 
виключається у разі відсутності такої можливості. 

Якщо подання допомоги пов'язане із ризиком для життя, то питання про 
відповідальність повинне вирішуватися за правилами про крайню необхідність. 
При цьому треба враховувати, що для певної категорії громадян така допомога 
є правовим обов'язком, зумовленим їх професійним чи службовим становищем 
(рятувальники, пожежники, працівники міліції та ін.). 

Суб'єктивна сторона залишення потерпілого в небезпеці (ч.1 ст.135 КК) 
характеризується умисною виною: винна особа усвідомлює небезпечність для 
життя і здоров'я потерпілого його стану і байдуже ставиться до настання смерті 
потерпілого чи тяжких наслідків для його здоров'я. 

Мотиви залишення у небезпеці при цьому мають значення лише для 
індивідуалізації відповідальності і покарання, а на кваліфікацію дій винного не 
впливають. 

Залишення матір'ю без допомоги своєї новонародженої дитини, якщо матір 
не перебувала в обумовленому пологами стані (ч.2 ст.135 КК), визнається 
кваліфікованим видом злочину. 

Ч.3 цієї статті передбачає відповідальність у разі настання смерті 
потерпілого або інших тяжких наслідків – заподіяння тяжких або середньої 
тяжкості тілесних ушкоджень. 

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочину є причинний зв'язок 
між залишенням у небезпеці та вказаними наслідками. 

Суб'єктом злочину, передбаченого ст.135 КК, є осудна особа, яка досягла 
16 років. 

Диспозиція статті передбачає три категорії осіб, які можуть бути 
притягнені до відповідальності за залишення в небезпеці: які зобов'язані були 
піклуватися про осіб, що перебувають в небезпечному для життя становищі; які 
самі поставили потерпілого в небезпечний для життя стан; матері 
новонародженої дитини. 

Зобов'язання піклування про осіб, що перебувають в небезпечному для 
життя становищі, можуть бути зумовлені відповідними законами або іншими 
правовими актами. 

Кодекс про шлюб та сім'ю України, зокрема, зобов'язує батьків утримувати 
своїх неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей і піклуватися про них; 
діти, у свою чергу, зобов'язані утримувати непрацездатних батьків; подружжя – 
матеріально підтримувати одне одного. 

Це може бути договір довічного утримання або договір про догляд за 
хворим та ін. 

Винні, які вчинили проти потерпілого злочин (заподіяння тілесних 
ушкоджень, зґвалтування, аборт) і залишили його без допомоги, підлягають 
відповідальності за ст.121-122, 134, 155 КК. 

Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані 
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1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 
стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий 
стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні 
ушкодження, — 

караються штрафом від 200 до 500 НМДГ або арештом на строк до 6 
місяців. 

2. Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в 
небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або 
неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам — 

караються штрафом від 500 до 1000 НМДГ або арештом на строк до 6 
місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. 

3. Діяння, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили 
смерть потерпілого, — 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або 
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

 
Злочин, передбачений ст.136 КК, встановлює загальний юридичний 

обов'язок подати допомогу кожному, хто такої допомоги потребує, оскільки 
перебуває в небезпечному для життя становищі. 

Об'єктивна сторона злочину передбачає бездіяльність у вигляді: 
- ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані, при можливості надати таку допомогу; 
- неповідомлення про такий стан належним установам чи особам. 
Відповідальність за ч.1 ст.136 КК настає, якщо у разі цієї бездіяльності 

потерпілому спричинені тяжкі тілесні ушкодження і між бездіяльністю винного 
та суспільне небезпечними наслідками є причинний зв'язок. 

Обов'язковою умовою відповідальності за цей злочин є наявність у винного 
можливості надати допомогу потерпілому (відвезти, наприклад, до медичної 
установи; надати притулок, їжу та ін.), а при відсутності такої можливості – 
повідомити про стан потерпілої особи належним установам (тобто тим, до 
функцій яких входить надання необхідної допомоги – медичним закладам, 
рятувальним та аварійним службам та ін., - або тим, що можуть у даних умовах 
надати таку допомогу чи вжити заходів для її надання (наприклад, органам 
місцевої влади) чи належним особам (службовим особам та особам, до 
професійних обов'язків яких входить надання необхідної допомоги, а також 
громадянам, які у конкретних умовах можуть надати таку допомогу). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі умислу 
(стосовно бездіяльності) та необережності (щодо наслідків). 

Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в 
небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або 
неповідомлення про це належним установам чи особам (без наслідків, 
передбачених ч.1 цієї статті) визнаються кваліфікованим видом злочину за (ч.2 
ст.136 КК). 

Ч.3 ст.136 КК передбачає відповідальність у разі настання смерті 
потерпілого. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього злочину є 
причинний зв'язок між залишенням у небезпеці та вказаними наслідками. 

Суб'єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16 років, не була зобов'язана 
піклуватися про потерпілого і сама не поставила його в небезпечне для життя 
становище. 
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Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та 
здоров'я дітей 

1. Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових 
обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого 
або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду 
здоров'ю потерпілого, — 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші 
тяжкі наслідки, — 

караються обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на 
строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. 

Норми цієї статті є новими для кримінального законодавства України та 
передбачають кримінальну відповідальність спеціальних суб'єктів за 
невиконання або за неналежне виконання ними професійних чи службових 
обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх. Це, насамперед, 
службові особи, а також особи, що здійснюють трудову діяльність, яка вимагає 
відповідних спеціальних знань, практичних навичок у різних сферах 
суспільного життя: працівники навчально-виховних, професійно-технічних, 
соціальних, позашкільних, оздоровчо-профілактичних закладів, закладів по 
виконанню покарань, які призначаються судом, служб медико-санітарного, 
протиепідеміологічного забезпечення, служб з надання психологічної та інших 
видів допомоги (наприклад, з коригування аномалій фізичного і психічного 
розвитку дітей), співробітники охоронних, спортивних, туристичних 
організацій, органів внутрішніх справ тощо. 

Мета зазначених норм полягає у правовому захисті суспільних відносин у 
сфері охорони життя і здоров'я дітей. 

Невиконання обов'язків – це службова або професійна бездіяльність особи 
в умовах, коли вона повинна була і могла вчинити дії, які входять в коло її 
обов'язків і зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових 
інструкціях, кваліфікаційних вимогах до посади і професії, в інших подібних 
документах. 

Неналежним виконанням службових і професійних обов'язків треба 
вважати дії, виконані особою не так, як вимагають інтереси служби чи престиж 
професії. Невиконання, а так само й неналежне виконання службових і 
професійних обов'язків можуть виявлятись не лише в одноразовій бездіяльності 
або дії, але й у тривалій бездіяльності або в ряді дій, виконаних неналежним 
чином. 

Злочин, вказаний у ч.1 ст.137 КК, матиме підтвердження за умови, що дії 
(невиконані або виконані неналежним чином) відносяться безпосередньо до 
компетенції конкретної особи, котра мала об'єктивну можливість їх виконати. 

Склад названого злочину передбачає також настання наслідків у вигляді 
істотної шкоди здоров'ю неповнолітнього. У зв'язку з цим, необхідно 
встановити, які конкретно дії службового чи професійного характеру винна 
особа мала здійснити, а фактично не здійснила або здійснила неналежне, що 
обумовило негативні наслідки для здоров'я потерпілого у вигляді істотної 
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шкоди. 
Під істотною шкодою слід розуміти в даному випадку порушення функцій 

будь-якого органу потерпілого (мови, зору, слуху тощо). Це можуть бути і 
випадки повної, але тимчасової втрати органом його функцій, а також інший 
тривалий розлад здоров'я, не пов'язаний з порушенням функцій будь-якого 
органу, але призвівший до втрати працездатності менш ніж на одну третину 
(наприклад, зараження якою-небудь хворобою). Тривалим визнається такий 
розлад здоров'я, для відновлення якого необхідно більше трьох тижнів (більше 
21 дня). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережністю у вигляді 
злочинної недбалості (винна особа не передбачає шкідливих наслідків своєї 
неналежної роботи, хоча повинна була і могла їх передбачити) або злочинної 
впевненості (винна особа передбачає можливість настання шкідливих наслідків 
своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховує на їх відвернення). 

Шкідливі наслідки, що настали в результаті недосвідченості, недостатніх 
кваліфікації та професійних якостей або з інших обставин, не залежних від 
особи, яка не справилась зі своїми службовими або професійними обов'язками, 
не дають підстав для обвинувачення її за ст.137 КК. Винна особа звільняється 
від відповідальності й у випадку, коли шкідливі наслідки настали з незалежних 
від неї причин, які вона не могла усунути. 

Суб'єктом злочину можуть бути особи, уповноважені в силу службових 
обов'язків або своїх професійних якостей забезпечувати охорону життя і 
здоров'я дітей (наприклад, директори, вихователі, педагогічні працівники та 
обслуговуючий персонал шкіл, інтернатів, дитячих будинків тощо, керівники 
закладів позашкільної освіти та груп (секцій) за інтересами, інструктор з 
плавання, туризму та ін.). 

У випадках бездіяльності влади суб'єктом злочину можуть визнаватись 
представники владних утворень: служби у справах неповнолітніх, кримінальної 
міліції у справах неповнолітніх та ін. 

Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність 
Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване 

особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі 
наслідки для хворого, — 

карається виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі 
на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. 

Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок заняття 
лікувальною діяльністю. Додатковим – життя або здоров'я особи. 

Злочинні дії полягають у постійному або тимчасовому занятті лікувальною 
діяльністю. Під лікувальною діяльністю слід розуміти діяльність, що полягає у 
встановленні діагнозу, призначенні ліків та процедур, застосуванні 
різноманітних засобів і методів впливу на хворого. Не є лікувальною 
діяльністю пропагування методів і ліків для лікування певних хвороб, 
фармацевтична діяльність. 

Враховуючи складність надання кваліфікованої медичної допомоги, 
законодавство України дозволяє займатися лікувальною діяльністю лише 
особам, що отримали відповідну медичну освіту, - лікарям, фельдшерам, 
акушерам, медсестрам, тобто особам, які закінчили відповідні медичні 
навчальні заклади. Як виняток, за спеціальним дозволом МОЗ України або 
уповноваженого ним органу охорони здоров'я особам без спеціальної освіти 
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дозволяється діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини. 
Обов'язковою ознакою злочину, що полягає в лікувальній діяльності без 

спеціальних дозволів, е настання тяжких наслідків, під якими слід розуміти 
розлад здоров'я або смерть потерпілого. 

Даний злочин, як правило, скоюється з корисливою метою. Сукупність 
незаконного лікування та шахрайства (ст.190 КК) має місце тоді, коли винний 
видає себе за медичного працівника або особу, яка розбирається в лікуванні 
захворювання, при цьому впевнений, що таке лікування не принесе користі 
хворому, і бере за це певну плату. 

Якщо особа займається лікувальною діяльністю по підробному документу 
про наявність медичної освіти, то відповідальність наступає за сукупністю 
злочинів – підробка документів (ст.358 КК) та заняття незаконною лікувальною 
діяльністю – за умови, що незаконне зайняття лікувальною діяльністю 
спричинило тяжкі наслідки для потерпілого. При відсутності тяжких наслідків 
дії винного слід кваліфікувати лише за ст.358 КК. 

Незаконне лікування вчинюється необережно відносно наслідків. Сама ж 
дія вчинюється умисно. Умисне заподіяння шкоди здоров'ю тягне 
відповідальність за ст.121, 122 чи 125 КК. 

Суб'єкт злочину – осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку і не 
має відповідної медичної освіти або без належного дозволу займається 
діяльністю у галузі народної і нетрадиційної медицини. Крім того, суб'єктами 
даного злочину є особи, яким заборонено займатися лікарською діяльністю на 
певний строк, або особи, які залишили з тих чи інших причин заняття 
лікарською діяльністю. Сюди також слід віднести медичних працівників, які 
займаються лікувальною діяльністю не у відповідності з своєю медичною 
спеціальністю або без належного дозволу. 

Заняття медичним працівником не встановленою згідно з його категорією 
лікувальною діяльністю, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, також має 
бути кваліфіковано за ст.138 КК. 

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником 
1. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним 

працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати 
таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки 
для хворого, — 

карається штрафом до 50 НМДГ з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними 
роботами на строк до 2 років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого або інші тяжкі 
наслідки, — 

карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на 
строк до 3 років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років або без такого. 

Згідно із ст.78 Закону України "Основи законодавства України про охорону 
здоров'я" від 19.11.1992 р. фармацевтичні і медичні працівники зобов'язані 
надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу та 
безоплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі 
нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях. Згідно з ст.37 цього 
Закону медична допомога у невідкладних та екстремальних ситуаціях 
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забезпечується службою швидкої медичної допомоги або найближчими 
лікувально-профілактичними закладами. 

Об'єктом злочину є встановлений порядок надання медичної допомоги. 
Додатковим об'єктом виступає життя або здоров'я громадян. 

З об'єктивної сторони злочин характеризується бездіяльністю: 
невиконанням обов'язків медичним працівником (лікарем, фельдшером, 
акушером, медсестрою), зобов'язаним надати медичну допомогу хворому при 
наявній можливості надати таку допомогу. 

Відповідальність виключається, якщо у спеціалістів не було можливості 
надати допомогу. Поважними причинами ненадання допомоги можуть бути 
нездоланна сила, стихійні лиха, тяжка хвороба самого медпрацівника, стан 
крайньої неможливості та інші, що не дали змоги надати допомогу хворому, 
відсутність необхідних ліків або медичного обладнання тощо. Питання про 
поважність причин, на які посилається медичний працівник, вирішуються у 
кожному конкретному випадку на основі вивчення об'єктивних обставин 
справи. 

Ненадання допомоги може полягати у відмові від надання медичної 
допомоги взагалі або від надання її в певному обсязі, необхідному у даних 
конкретних умовах. Воно може полягати у відмові прийняти хворого на 
розміщення в лікувально-профілактичний заклад або лікувати в ньому, наданні 
допомоги не у повному обсязі відповідно до його клінічного стану, неявці до 
хворого за викликом та ін. 

З суб'єктивної сторони ненадання допомоги хворому характеризується 
умислом: медичний працівник усвідомлює, що ненадання допомоги хворому 
може спричинити тяжкі наслідки для хворого, але не надає необхідної 
допомоги. 

Відповідальність за ненадання допомоги хворому настає з 16 років. 
Суб'єкт злочину спеціальний – медичний працівник. Відповідальними за 

ст.139 КК можуть бути працівники медичних та фармацевтичних закладів, 
установ, незалежно від того, безоплатно чи за плату вони надають допомогу 
хворим, або ті особи, які займаються у встановленому законом порядку 
індивідуальною медичною діяльністю. 

Ч.2 ст.139 КК передбачає відповідальність за ненадання допомоги хворому 
з боку медичного працівника, зобов'язаного згідно з встановленими правилами 
надати таку допомогу, якщо діяння спричинило смерть хворого або інші тяжкі 
наслідки (зокрема, тривалий розлад його здоров'я, тілесні ушкодження тощо). 

Обов'язковим елементом об'єктивної сторони у даному випадку є 
причинний зв'язок між ненаданням допомоги і настанням смерті або інших 
тяжких наслідків. У протилежному випадку відповідальність настає за п.1 
ст.139 КК. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.139 КК, 
характеризується необережною виною щодо наслідків. Якщо винна особа 
усвідомлювала можливість настання смерті або інших тяжких наслідків для 
хворого і бажала чи свідомо допускала можливість їх настання, то її дії повинні 
кваліфікуватися як навмисний злочин в залежності від наслідків, які настали. 

Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або 
фармацевтичним працівником 

1. Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним 
працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи 
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несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для 
хворого, — 

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, 
або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий 
строк. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, 
— 

карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 
строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років. 

Об'єктом злочину є встановлений порядок надання медичної допомоги. 
Додатковим об'єктом виступає життя або здоров'я людини. 

Основи законодавства України про охорону здоров'я до професійних 
обов'язків медичних і фармацевтичних працівників відносять: 

- сприяння охороні та зміцненню здоров'я людей, запобігання і 
лікування захворювань, подання своєчасної та кваліфікованої медичної та 
лікарської допомоги; 

- безоплатне надання першої невідкладної медичної допомоги 
громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях; 

- дотримання вимог професійної етики, зберігання лікарської таємниці; 
- надання консультативної допомоги. 
Перелік цих обов'язків не є вичерпним. Медичні та фармацевтичні 

працівники несуть також і інші обов'язки, передбачені чинними, у тому числі 
відомчими, нормативно-правовими актами. 

Невиконання медичним або фармацевтичним працівником своїх 
професійних обов'язків полягає в утриманні від здійснення передбачених цими 
обов'язками діянь, спрямованих на надання медичної допомоги, що спричинило 
тяжкі наслідки для хворого. 

Під неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або 
фармацевтичним працівником розуміється виконання цих обов'язків при 
наданні ними медичної допомоги з порушенням встановлених правил 
правового або деонтологічного характеру, що спричинило тяжкі наслідки для 
хворого. Під такими наслідками слід розуміти настання смерті, тяжких або 
середньої тяжкості тілесних ушкоджень, втрати працездатності, тривалого 
розладу здоров'я тощо. 

Об'єктивна сторона злочину полягає у бездіяльності (невиконанні 
професійних обов'язків) чи у діях (неналежному виконанні професійних 
обов'язків) медичних працівників (лікарів, фельдшерів, акушерів, сестер тощо) і 
фармацевтів та настанні в результаті цих діянь тяжких наслідків для хворого. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережною формою 
вини, яка часто пов'язана з порушенням встановлених правил лікувального 
процесу. 

Суб'єктами злочину є медичні і фармацевтичні працівники, що досягли 16-
річного віку. 

Стаття 141. Порушення прав пацієнта 
Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди 

пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи 
недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, — 
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карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі 
на той самий строк. 

Безпосереднім об'єктом злочину є встановлені правила проведення 
клінічних випробувань, а додатковими об'єктами – права пацієнта, його 
здоров'я та життя. 

Пацієнт – особа, яка піддається лікуванню. 
Об'єктивна сторона злочину виражається в порушенні встановлених 

правил проведення клінічних випробувань лікарських засобів шляхом дії. 
Необхідними елементами об'єктивної сторони злочину є у сукупності: 
1) діяння (дія чи бездіяльності), якими проведені клінічні випробування 

певних лікарських засобів; 
2) відсутність письмової згоди пацієнта або його законного представника 

на проведення таких випробувань або проведення таких випробувань стосовно 
неповнолітнього чи недієздатного; 

3) настання смерті або інших тяжких для здоров'я пацієнта наслідків; 
4) наявність причинного зв'язку між проведеними випробуваннями 

лікарських засобів і смертю або іншими тяжкими для здоров'я пацієнта 
наслідками. 

У відповідності зі ст.2 Закону України "Про лікарські засоби" від 4.04.1996 
р. №123/96-ВР лікарські засобами – це речовини або їх суміші природного, 
синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для 
запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань 
людей або зміни стану і функцій організму. 

Згідно із ст.43 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 
19.11.1992 р. проведення клінічних випробувань лікарських засобів є легальним 
лише за письмовою згодою пацієнта чи його законного представника. 
Проведення клінічних випробувань лікарських засобів з участю неповнолітньої 
чи недієздатної особи забороняється. Пацієнт, який дає письмову згоду на 
проведення на ньому клінічних випробувань лікарських засобів, або його 
законний представник повинні отримати повну інформацію щодо суті та 
можливих наслідків випробувань, властивостей лікарських засобів, очікуваної 
ефективності, ступеня ризику. Замовник клінічних випробувань лікарського 
засобу зобов'язаний перед клінічним випробуванням укласти договір про 
страхування життя та здоров'я пацієнта в порядку, передбаченому діючим 
законодавством. 

Керівник клінічних випробувань зобов'язаний зупинити випробування чи 
окремі етапи в разі виникнення загрози здоров'ю чи життю пацієнта у зв'язку з 
їх проведенням, а також за бажанням пацієнта або його законного 
представника. Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений ним 
орган приймає рішення про припинення клінічних випробувань лікарських 
засобів чи окремих етапів у разі виникнення загрози здоров'ю або життю 
пацієнта у зв'язку з їх проведенням, а також у разі відсутності чи недостатньої 
ефективності їх дії, порушення етичних норм. При невиконанні зазначених 
вимог винні особи несуть відповідальність за сукупністю злочинів, 
передбачених ст.141 та 364 КК (зловживання владою або службовим 
становищем) або, в залежності від обставин справи, дії винних слід додатково 
кваліфікувати за ст.365 КК (перевищення влади або службових повноважень) і 
367 КК (службова недбалість). 

Суб'єктом злочину є осудні фізичні особи, в тому числі медичні і 
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фармацевтичні працівники, що досягли 16-річного віку. 
Суб'єктивна сторона злочину характеризується відносно діяння як 

умисною, так і необережною, а відносно наслідків діяння – необережною 
формою вини. Якщо відносно наслідків вина буде умисною, то дії винного слід 
кваліфікувати відповідно як умисне вбивство (ст.115 КК), умисне тяжке або 
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.121 або 122 КК). 

Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною 
1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших 

дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, 
— 

карається штрафом до 200 НМДГ або виправними роботами на строк до 2 
років, або обмеженням волі на строк до 4 років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

2. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, 2 
або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони 
спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, — 

караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 
той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.  

Безпосереднім об'єктом злочину є порядок проведення медико-біологічних, 
психологічних або інших дослідів над людиною, а додатковим – здоров'я та 
життя людини. 

З об'єктивної сторони незаконне проведення дослідів над людиною 
характеризується як дією, так і бездіяльністю. 

Медичний експеримент, в залежності від його призначення, можна 
розділити на терапевтичний, тобто пов'язаний з використанням нових методів і 
засобів для діагностування і лікування хворих, і науково-дослідницький, який 
не має прямого відношення до діагностичного або лікувального впливу на 
випробуваних. 

Відповідно до Рекомендацій Ради Європи відносно медичних досліджень, 
які проводяться на людині, під медичним дослідом слід розуміти дослід або 
експеримент, який ставиться над людиною з метою поповнення медичних 
знань. Будь-яке медичне дослідження повинно проводитись на підставі і в 
межах плану науково-дослідних робіт. При медичному дослідженні інтереси та 
благополуччя людини, що є об'єктом дослідження, повинні завжди домінувати 
над всіма іншими інтересами. Ризик повинен бути мінімальним. Всі медичні 
досліди мають проводитися на підставі вільно і однозначно виявленої згоди 
особи, над якою проводяться досліди. Ця особа має бути проінформована про 
мету дослідження та методику його проведення. Піддослідний має бути 
проінформований про можливий ризик і можливі наслідки, пов'язані з 
проведенням дослідження та його результатами. Інформація про дослідження 
повинна бути викладена доступно, для того щоб особа змогла правильно 
прийняти рішення на своєї згоди чи незгоди щодо проведення дослідження. 

Викладене у повній мірі відноситься як до особи, над якою проводиться 
дослід, так і до її законного представника. Недієздатна особа може бути 
об'єктом дослідження лише тоді, коли є реально обгрунтовані підстави для 
впевненості щодо настання для її здоров‘я прямої і значної користі. Згоду на 
таке дослідження має дати законний представник недієздатної особи. 

Вагітні жінки та жінки в період лактації не можуть виступати як об'єкти 
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проведення дослідів, за винятком випадків, коли метою дослідження є 
принесення користі іншим жінкам та дітям і коли дане дослідження може 
принести певні результати лише при проведенні його на вагітних жінках та 
жінках в період лактації. Особи, що знаходяться в ув'язненні, не можуть бути 
об'єктами досліджень, за винятком випадків, коли такі дослідження можуть 
принести їхньому здоров'ю пряму і значну користь. 

У випадках крайньої необхідності проведення дослідів можливе без згоди 
особи, над якою вони ставляться, за наявності у сукупності таких умов: 

- спланованість досліджень у критичній ситуації, що склалася; 
- план проведення дослідження не повинен протирічити медичній етиці; 
- дослідження повинно мати на меті досягнення прямої користі для 

здоров'я пацієнта. 
Медичне дослідження повинно проводитись за повної відповідальності 

лікаря або іншої особи, яка може нести клінічну відповідальність, має 
відповідні знання і кваліфікацію, що дозволяли б справитися з будь-якими 
непередбаченими ускладненнями. 

Якщо незаконне проведення дослідів призвело до смерті потерпілого, то дії 
винної особи слід кваліфікувати за ст.119 КК. Якщо ж такі дії призвели до 
настання тілесних ушкоджень різної тяжкості, то дії винного, в залежності від 
ступеня нанесених ушкоджень, слід кваліфікувати за ст.121 або 122 КК. 

Суб'єктом злочину виступає фізична осудна особа, яка досягла 16 років. 
Суб'єктивна сторона злочину характеризується відносно діяння умислом і 

злочинною необережністю, а відносно наслідків тільки злочинною 
необережністю. 

Кваліфікуючими ознаками виступає незаконне проведення дослідів з 
неповнолітнім, або з двома чи більше особами, або із застосуванням фізичного, 
чи психологічного примусу чи обману, або якщо такі досліди спричинили 
тривалий розлад здоров'я потерпілого (ч.2 ст.142 КК). 

Під обманом слід розуміти надання інформації, що не відповідає істині, 
або замовчування важливої для прийняття рішення інформації. 

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації 
органів або тканин людини 

1. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 
тканин людини — 

карається штрафом до 50 НМДГ або виправними роботами на строк до 2 
років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без 
такого. 

2. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або 
тканин з метою їх трансплантації — 

карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на 
той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років. 

3. Дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені щодо особи, яка 
перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від 
винного, — 

караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 
той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. 
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4. Незаконна торгівля органами або тканинами людини — 
карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 

той самий строк. 
5. Дії, передбачені частинами 2, 3 чи 4 цієї статті, вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або участь у транснаціональних організаціях, які 
займаються такою діяльністю, — 

караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням 
права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Безпосереднім об'єктом злочину є встановлені відносини щодо порядку 
трансплантації органів та тканин людини. Додатковим об'єктом виступає 
здоров'я та життя потерпілого. 

З об'єктивної сторони порушення встановленого законом порядку 
трансплантації органів є діями, що спрямовані на: 

1) порушення порядку трансплантації; 
2) незаконну торгівлю органами або тканинами людини 
У відповідності з ст.1 Закону України "Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людині" від 16.07.1999 р. №1007-ХІІ під 
трансплантацією слід розуміти спеціальний метод лікування, що полягає в 
пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у 
людини чи тварини. 

Трансплантація поділяється на аутотрансплантацію – пересадку людині її 
власного анатомічного матеріалу та гомотрансплантацію – пересадку органів і 
тканин від однієї особи іншій. Положення вказаного закону не 
розповсюджуються на аутотрансплантацію. 

Реципієнт – це фізична особа, для лікування якої застосовується 
трансплантація. 

Донор – це повнолітня фізична дієздатна особа, у якої за життя або після 
смерті взято анатомічні матеріали для трансплантації чи для виготовлення 
біоімплантантів за наявності її згоди або згоди її подружжя чи родичів. 

Анатомічні матеріали – це органи, тканини, анатомічні утворення, клітини 
людини або тварини. 

Порядок трансплантації регламентується ст.6 Закону України "Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", в якій, 
зокрема, встановлено, що трансплантація як метод лікування застосовується 
виключно за наявності медичних показань та згоди об'єктивно інформованого 
дієздатного реципієнта і лише у випадках, коли усунення небезпеки для життя 
або відновлення здоров'я реципієнта іншими методами лікування неможливі. 
Наявність у реципієнта медичних показань для застосування трансплантації 
встановлює консиліум лікарів відповідного закладу охорони здоров'я чи 
наукової установи. 

Якщо реципієнт не досяг 15-річного віку чи визнаний судом недієздатним, 
трансплантація застосовується за згодою об'єктивно інформованих батьків або 
інших законних представників. Щодо осіб віком від 15 до 18 років чи визнаних 
судом обмежено дієздатними трансплантація застосовується за згодою 
об'єктивно інформованих реципієнтів, об'єктивно інформованих батьків або 
інших законних представників. У невідкладних випадках, коли існує реальна 
загроза життю реципієнта, його згода або згода його законних представників 
для застосування трансплантації не потрібна. 

Порядок застосування трансплантації як методу лікування встановлюється 
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Міністерством охорони здоров'я України, а перелік органів та інших 
анатомічних матеріалів, що можуть використовуватися для трансплантації, 
затверджується Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з 
Академією медичних наук України. 

Трансплантацією можуть займатися лише державні та комунальні заклади 
охорони здоров'я і державні наукові установи, акредитовані для такого виду 
діяльності. 

Безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ч.2 ст.143 КК, виступає 
життя та здоров'я донора. 

Під примусом слід розуміти як фізичний, так психічний примус. 
Під вилученням у донора органів слід розуміти хірургічне втручання з 

метою видалення здорового органу для його пересадки реципієнту. 
У відповідності з ст.12 Закону України "Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людині" від 16.07.1999 р. у живого донора може 
бути взятий як гомотрансплантант лише один із парних органів, або частина 
органа, або частина іншого анатомічного матеріалу. Взяття гомотранспланта у 
живого донора дозволяється на підставі висновку консиліуму лікарів 
відповідного закладу охорони здоров'я чи наукового закладу після його 
всебічного медичного обстеження і за умови, що завдана здоров'ю донора 
шкода буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту. 

Взяття гомотрансплантанта (за винятком анатомічних матеріалів, здатних 
до регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і 
донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами. 

Не допускається взяття гомотрансплантантів у живих осіб, які: 
утримуються у місцях відбування покарань; страждають на тяжкі психічні 
розлади; мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або 
зашкодити його здоров'ю; надали раніше орган або частину органа для 
трансплантації. Згода донора повинна бути викладена у письмовій формі. 

Кваліфікуючі ознаки діянь, що передбачені ч.2 ст.143 КК, вказані у ч.3 
ст.143 КК: безпорадний стан, тобто ситуація, при якій потерпілий не міг в силу 
свого фізичного або психічного стану в повному обсязі розуміти характер 
скоюваних над ним дій (неповноліття потерпілого, хворобливий або 
безсвідомий стан) і не міг протидіяти винній особі, хоча остання і 
усвідомлювала стан, в якому перебував потерпілий. 

У випадку порушення правил трансплантації дії винних осіб, що призвели 
до тяжких наслідків, слід кваліфікувати за відповідною частиною ст.143 КК та 
відповідною статтею чинного КК, яка передбачає завдання тілесних ушкоджень 
різного ступеня (ст.121 та 122 КК). Якщо неправильне проведення 
трансплантації призвело до смерті реципієнта або донора, то дії винних слід 
кваліфікувати за відповідними частинами ст.143 і 119 КК. 

Діяння, передбачені ч.1 ст.143 КК, можуть бути вчинені як з умислом, так і 
за необережністю. Діяння, передбачені ч. 2, 3, з суб'єктивного боку 
характеризуються прямим умислом. 

Ч.4 ст.143 КК передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю 
органами або тканинами людини. 

Під торгівлею слід розуміти будь-який товарно-груповий обмін у формі 
купівлі-продажу: за гроші, за майно, за інші цінності. 

Об'єктом виступає існуючий порядок трансплантації органів та тканин 
людини. 
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З суб'єктивної сторони дане діяння характеризується прямим умислом, а 
стосовно наслідків – необережністю. 

Ч. 5 ст. 143 КК передбачає кваліфікуючі ознаки для діянь, передбачені ч. 2-
4 даної статті. До кваліфікуючих ознак законодавець відносить вчинення діянь, 
передбачених ч. 2-4 ст. 143 КК, за попередньою змовою групою осіб або участь 
у транснаціональних організаціях. 

Група осіб – це стійке об'єднання двох і більше осіб, які спеціально 
зорганізувалися для спеціальної злочинної діяльності незалежно від наявності 
попередньої змови між собою. 

Транснаціональна організація – це об'єднання людей, діяльність якого 
стосується двох або більше держав. Об'єднання може бути як легальним, що 
займається в тому числі і незаконною діяльністю в сфері трансплантації, так і 
нелегальним. 

Відповідальність за вчинення даного злочину несуть як спеціальні суб'єкти 
(ч.1, 2), так і загальні (ч.4). Крім того, відповідальність за вчинення злочину, 
передбаченого ч.1 і 2 ст.143 КК можуть нести і загальні суб'єкти злочину, які 
виступають як співучасники (підбурювачі, організатори, посібники). 

Відповідальність наступає з досягненням фізичною дієздатною особою 16 
років. 

Стаття 144. Насильницьке донорство 
1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою 

використання її як донора — 
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років або виправними роботами на строк до 2 років, 
або обмеженням волі на строк до 2 років, з штрафом до 50 НМДГ чи без такого. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо 
неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані чи в 
матеріальній залежності від винного, — 

караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 
строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. 

3. Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, вчинені за 
попередньою змовою групою осіб або з метою продажу, — 

караються позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Безпосереднім об'єктом злочину виступає порядок надання донором крові 
та її компонентів, додатковим об'єктом виступає життя та здоров'я донора. 

З об'єктивної сторони насильницьке донорство характеризується як дією, 
так і бездіяльністю. 

Відповідно до ст.2 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" 
від 23.06.1995 р. №239/95-ВР під донорством слід розуміти добровільний акт 
волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для 
подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення 
відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях. 

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 
років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає медичних 
протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я України. Особи, 
хворі на інфекційні хвороби, що можуть передаватися через кров, або 
інфіковані збудниками таких хвороб, можуть залучатися до виконання 
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донорської функції лише у разі подальшого використання отриманих від них 
крові та (або) її компонентів виключно для проведення наукових досліджень, 
виготовлення діагностикумів та інших продуктів, що не призначаються для 
введення реципієнтам. 

Взяття крові та (або) її компонентів дозволяється тільки за умови, що 
здоров'ю донора не буде заподіяно шкоди. Давання крові може бути як 
сплатним, так і безоплатним — за бажанням донора. У відповідності з ст.8 
Закону України "Про донорство крові та її компонентів" ґарантом захисту прав 
донора виступає держава. 

Донорство – це добровільний акт, заснований на розумінні особою 
важливості виконуваної ним функції. Лише за умови добровільної, свідомої і 
інформованої згоди донорство може вважатися таким, що не порушує 
відповідних правил, встановлених чинним законодавством. Добровільний 
донор повинен бути проінформований про можливі наслідки виконання ним 
донорських функцій. 

Під насильницьким донорством слід розуміти застосування примусу або 
обману для вилучення крові у людини з метою використання її як донора. 
Неінформованість донора про можливі негативні наслідки для його здоров'я та 
життя в результаті виконання ним донорських функцій в правовому 
трактуванні виступає як вилучення крові шляхом обману. 

Суб'єктом злочину виступає фізична осудна особа, якій виповнилось 16 
років. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, оскільки 
особа усвідомлювала, що її діяння є протиправним і суспільне небезпечним. 
Обов'язковою ознакою даного злочину є наявність мети – використання 
потерпілого як донора. 

Кваліфікуючі ознаки, передбачені ч.2 і 3 ст.144 КК: 
1) потерпілим є неповнолітній; 
2) потерпілим є особа, яка перебувала в матеріальній або іншій 

залежності від винного; 
3) потерпілий перебував в безпорадному стані; 
4) злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб; 
5) злочин вчинено з корисливою метою (продаж крові або її 

компонентів). 
Якщо насильницьке донорство призвело до тілесних ушкоджень різного 

ступеню тяжкості, то діяння слід кваліфікувати як за відповідною частиною 
ст.144 КК, так і за ст.121 або 122 КК. Якщо те ж діяння призвело до смерті 
потерпілого, то дії винного слід кваліфікувати за ст.144 і за ст.119 КК (вбивство 
через необережність). 

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці 
Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома 

у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння 
спричинило тяжкі наслідки, — 

карається штрафом до 50 НМДГ або громадськими роботами на строк до 
240 годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років. 

Безпосереднім об'єктом виступає порядок збереження конфіденційної 
лікарської інформації. Додатковим об'єктом виступає здоров'я та життя 
потерпілого. 



83 
 

Об'єктивна сторона злочину полягає в діях, що привели до незаконного 
розголошення лікарської таємниці 

Конституція України гарантує охорону честі та достоїнства особи, 
недоторканність особистого життя, право на охорону здоров'я. Важливе 
значення в захисті цих конституційних прав відіграє інститут лікарської 
таємниці. Відповідно до ст.40 Основ законодавства про охорону здоров'я від 
19.11.1992 р. медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням 
професійних та службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне 
обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя 
громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених 
законодавчими актами випадків, тобто коли цього вимагають інтереси охорони 
здоров'я, або на вимогу слідчо-судових органів. 

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в 
навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках 
публікації роботи у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена 
анонімність пацієнта. 

Інформування третіх осіб про наявність у громадянина певного 
захворювання повинно відбуватись лише за його згодою. При тяжких 
захворюваннях лікар повинен проінформувати близьких хворого без 
інформування самого хворого. Лікар не має права не інформувати хворого та 
його близьких про інфекційні, венеричні хвороби, про ряд психічних 
захворювань, враховуючи їх можливу небезпеку для оточуючих. Смерть або 
вилікування хвороби не може служити причиною розголошення лікарської 
таємниці. У випадках, які становлять певний інтерес для медичної науки, 
можливе повідомлення про них у наукових колах. Таке повідомлення повинно 
бути зроблено таким чином, щоб особа хворого залишалася анонімною. 

Для кваліфікації діяння як незаконного розголошення лікарської таємниці 
не має значення спосіб, у який вона була розголошена. 

Обов'язковим для визнання дій такими, що кваліфікується ст.145 КК, є 
настання тяжких наслідків для потерпілого. Під тяжкими наслідками слід 
розуміти смерть, самогубство потерпілого, психічне захворювання, що були 
спричинені діями лікаря та ін. 

Суб'єкт злочину – спеціальний: медичні та фармацевтичні працівники. 
Суб'єктивна сторона злочину відносно дій характеризується умислом як 

прямим, так і непрямим, а відносно наслідків – необережністю. 
 
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 
Таким чином, ми розглянули останню із запропонованих для розгляду у 

цій лекції групу злочинів проти особи - злочини, що ставлять в небезпеку життя 
та здоров`я особи. Основною відмінністю від попередніх розглянутих груп 
злочинів є наявність у більшості з цих складів спеціального суб‘єкта. 

 
ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Таким чином, в цій лекції ми розглянули питання кримінальної 
відповідальності за злочини проти життя та здоров‘я особи. 

Ми досягли мети і завдань, поставлених на початку даної лекції, а саме: 
1) з'ясували основні положення кримінального закону в частині захисту 

особи як біологічної істоти, її прав, свобод та благ. У II розділі Особливої 
частини КК ―Злочини проти життя та здоров`я особи‖ передбачена 
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відповідальність лише за ті злочини, що безпосередньо посягають на життя, 
здоров`я та безпеку особи, тобто, мають родовий об`єкт – безпеку особи;  

2) засвоїли загальне поняття злочинів проти особи; 
3) засвоїли систему складів злочинів даної групи, побудовану в 

залежності від безпосереднього об‘єкту посягання; 
визначили правила кваліфікації злочинів проти життя та здоров‘я. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси злочинів проти життя та здоров‘я особи.  

При підготовці теми, слухачам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов‘язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА № 9 «ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ» 

2 години 

 

План 

 

1. Загальна характеристика злочинів проти статевої  

свободи та статевої недоторканості особи …………………………………… 

2. Насильницькі статеві злочини (злочини, поєднані  

з посяганням на статеву свободу чи недоторканість особи, 

 із застосуванням фізичного насильства до потерпілої  

особи або з погрозою застосування такого насильства  

чи з використанням безпорадного стану потерпілої особи) …………………… 

3. Ненасильницькі статеві злочини (злочини, пов‘язані з  

посяганням на статеву свободу чи статеву недоторканість  

особи, не поєднані з фізичним насильством або погрозою 

 його застосування чи з використанням  

безпорадного стану потерпілої особи) …………………………………………. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституція України (від 28.06.1996 року). 

2. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 року)  

3. Постанова ПВСУ № 5 від 30.05.2008 р. ―Про судову практику про 

злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи‖. 

4. Постанова ПВСУ № 2 від 07.02.2003 ―Про судову практику в 

справах про злочини проти життя і здоров‘я людини‖. 

5. Кваліфікація та розслідування зґвалтувань: Навчальний посібник / 

Шалгунова С.А., Терещенко А.І., Мишко А.В. – Дніпропетровськ. ЮА МВС 

України, 2004. 

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 

6-те вид., переробл. та доповн / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: 

Юридична думка, 2009. - 1236 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: У 2 

т. – Т.1 / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., 

перероб. Та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

формування теоретичних знань, спрямованих на глибоке з'ясування та 

засвоєння курсантами питань кримінально-правового захисту статевої свободи 

та статевої недоторканості особи від злочинних посягань, засвоєння системи 

складів злочинів даної групи; та визначення правил кваліфікації злочинів, 
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передбачених Розділом III Особливої частини Кримінального кодексу України 

«Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» 

 

ВСТУП 

Суспільна небезпечність злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості (статевих злочинів) полягає у тому, що вони порушують право 

на свободу та особисту недоторканість людини, які проголошені ст. 29 

Конституції України. Статеві (сексуальні) відносини належать до однієї із сфер 

соціального життя людини і представляють його найбільш закриту, інтимну 

частину. Реалізуються статеві відносини у шлюбних і позашлюбних контактах 

гетеросексуального та гомосексуального характеру. У вітчизняному праві 

статеві стосунки регулюються переважно нормами моралі і нормами сімейного 

законодавства. Статеві стосунки переважно мають форму шлюбу – за умови 

добровільної згоди жінки і чоловіка. Кримінальне право захищає будь-яку 

особу, незалежно від того, який вид статевих стосунків вона обрала (гетеро- чи 

гомосексуальний), і кримінальна відповідальність наступає тільки у тих 

випадках, коли статеві стосунки здійснюються поза волею одного із статевих 

партнерів (якщо мова йде про осіб, які досягли статевої зрілості і вільні у 

виборі статевих партнерів). Якщо ж одним із таких партнерів виступає особа, 

яка не досягла статевої зрілості і вона є неповнолітньою чи малолітньою, то 

навіть і добровільний характер таких стосунків тягне за собою кримінальну 

відповідальність, оскільки це порушує нормальний розвиток неповнолітніх осіб 

обох статей, може призводити до порушення нормального фізіологічного 

розвитку тощо. 

Для працівників НП вивчення положень даного розділу КК України є 

важливим та необхідним тому, що вони при здійсненні своєї оперативної, 

службової, професійної діяльності застосовують заходи державного примусу, і 

не повинні допускати порушення прав та свобод людини і громадянина, 

нерозголошення інформації конфіденційного характеру про статеве життя, 

інтимні стосунки особи, а також при затриманні, припиненні статевого 

злочину, при розшуку злочинця, при розслідуванні статевого злочину, при 

проведенні слідчих дій за участю осіб, які є неповнолітніми (потерпілих, 

підозрюваних), а також щоб не завдавати моральних страждань членам родини 

винного та потерпілого. 

 

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ 

СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

Статеві злочини – це передбачені кримінальним законом умисні 

суспільно небезпечні сексуальні (природним чи неприродним способом) 

посягання на статеву свободу чи статеву недоторканість особи, умови 

нормального фізичного й морального розвитку неповнолітніх та нормальний 

уклад в сфері статевих відносин, що спричиняють фізичну і моральну шкоду 

особі, а також порушують нормальний моральний і фізичний розвиток 

неповнолітньої особи. 
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Родовий об‘єкт злочинних посягань, передбачених розділом IV КК – 

особиста безпека. В КК 1960 р. статеві злочини були розташовані в главі 

―Злочини проти життя, здоров‘я, волі і гідності особи‖, яка потім була логічно 

поділена на три розділи в чинному КК (Злочини проти життя та здоров‘я особи; 

Злочини проти волі, честі та гідності особи; Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи), які об‘єднує спільний родовий об‘єкт. 

Видовий та основний безпосередній об‘єкти співпадають – це статева 

свобода (для повнолітніх) або статева недоторканість (для неповнолітніх та 

малолітніх). 

В якості безпосереднього додаткового об‘єкту можуть виступати такі види 

суспільних відносин, інтересів і благ особи, як умови нормального фізичного та 

психологічного розвитку неповнолітніх й малолітніх (ст. 152, 153, 155, 156 КК); 

честь, гідність потерпілої особи та її близьких чи родичів (ст. 152-154 КК), 

встановлений порядок здійснення своїх обов‘язків (ст. 154, 155, 156 КК): 

службових чи інших (батьківських, родинних тощо); відносини власності 

(ст.154 КК). 

Потерпілими особами за змістом статей 152-156 КК можуть бути такі 

категорії осіб: 

1) дорослі особи жіночої або чоловічої статі (які досягли 18 років); 

2) неповнолітні особи жіночої або чоловічої статі (віком від 14 до 18 

років); 

3) малолітні особи жіночої або чоловічої статі (які не досягли 14 років). 

Такий розподіл ґрунтується на положеннях, закріплених у ст. 6 Сімейного 

кодексу України. 

За наявності ряду загальних ознак, що характеризують злочини проти 

статевої недоторканості особи, вони в той же час різняться між собою за 

характером діяння, способом їх вчинення, метою. Саме це дає можливість 

класифікувати їх на дві групи, побудувати їх систему. 

Класифікація статевих злочинів: 

1 група – злочини, поєднані з посяганням на статеву свободу чи 

недоторканість особи, із застосуванням фізичного насильства до потерпілої 

особи або з погрозою застосування такого насильства чи з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи (ст.152-153 КК). Це група насильницьких 

статевих злочинів. 

2 група – злочини, пов‘язані з посяганням на статеву свободу чи статеву 

недоторканість особи, не поєднані з фізичним насильством або погрозою його 

застосування чи з використанням безпорадного стану потерпілої особи 

(ненасильницькі злочини – ст. 154-156 КК). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, статеві злочини - передбачені кримінальним законом 

умисні суспільно небезпечні сексуальні (природним чи неприродним способом) 

посягання на статеву свободу чи статеву недоторканість особи, умови 

нормального фізичного й морального розвитку неповнолітніх та нормальний 
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уклад в сфері статевих відносин, що спричиняють фізичну і моральну шкоду 

особі, а також порушують нормальний моральний і фізичний розвиток 

неповнолітньої особи. Їх можна розподілити на такі групи: 

1. насильницькі статеві злочини. 

ненасильницькі статеві злочини. 

 

II. НАСИЛЬНИЦЬКІ СТАТЕВІ ЗЛОЧИНИ (ЗЛОЧИНИ, ПОЄДНАНІ 

З ПОСЯГАННЯМ НА СТАТЕВУ СВОБОДУ ЧИ НЕДОТОРКАНІСТЬ 

ОСОБИ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА ДО 

ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ АБО З ПОГРОЗОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОГО 

НАСИЛЬСТВА ЧИ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПОРАДНОГО СТАНУ 

ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ) 

Як уже зазначалося вище, до злочинів, поєднаних з посяганням на статеву 

свободу чи недоторканість особи, із застосуванням фізичного насильства до 

потерпілої особи або з погрозою застосування такого насильства чи з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи відносять ст. 152 КК 

―Зґвалтування‖ та ст. 153 КК ― Насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом‖. Давайте розглянемо ці злочини. 

Стаття 152 КК «Зґвалтування» 

1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного 

насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-

який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи 

неповнолітнього - 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. 

4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також 

зґвалтування малолітньої чи малолітнього - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. 

 

Безпосередній основний об’єкт – статева свобода (щодо повнолітніх осіб 

жіночої або чоловічої статі, які досягли 18 років), статева недоторканість (щодо 

неповнолітніх та малолітніх осіб жіночої або чоловічої статі, які не досягли 

відповідно 18 років та 14 років на момент вчинення злочину). 

Безпосереднім додатковим об’єктом – виступають честь, гідність 

потерпілої особи та її близьких чи родичів; за ч.3 та 4 – нормальний фізичний 

та психологічний розвиток неповнолітніх та малолітніх; за ч.4 – здоров‘я та 

життя потерпілої особи. 

Потерпілим від зґвалтування може бути особа як жіночої, так і чоловічої 

статі. Однак, при цьому обов‘язкове співвідношення між потерпілим та 

безпосереднім виконавцем злочину має бути таким: якщо потерпіла особа 



89 
 

жіночої статі, то виконавець (ґвалтівник) – тільки чоловічої статі, якщо 

потерпілий чоловічої статі, то безпосередній виконавець – тільки особа жіночої 

статі. Якщо потерпілий і безпосередній виконавець злочину – особи однієї 

статі, то кваліфікація повинна наступати за ст.153 КК. Законодавець передбачає 

також в якості потерпілих неповнолітніх та малолітніх осіб. Малолітніми 

вважаються особи, які на момент вчинення щодо них злочину не досягли 14 

років, а неповнолітні – особи віком від 14 до 18 років. 

Об’єктивна сторона зґвалтування полягає у формі активних дій – 

вчиненні насильницького статевого акту з потерпілою особою. Статеві зносини 

відбуваються тільки природним способом (який потенційно може призвести до 

дефлорації та (або) запліднення і дітонародження). Статевий акт визнається 

зґвалтуванням, якщо опір потерпілої особи фізичному насильству або погрозі 

його застосування з боку винної особи був дійсним, а не удаваним, коли 

потерпіла особа нібито суперечить, а насправді не заперечує проти статевого 

акту. 

Не визнаються зґвалтуванням дії винної особи, яка домоглася згоди 

потерпілої особи на вступ у статеві зносини шляхом зловживання довірою, 

наприклад, коли була обіцянка вступити у шлюб, оскільки закон не передбачає 

такої ознаки цього злочину як застосування обману (абз. 2 п. 1 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.). 

При цьому спосіб вчинення зґвалтування може характеризуватися: 

застосуванням фізичного насильства або застосуванням психічного насильства 

(у вигляді погроз застосувати фізичне насильство) чи використанням 

безпорадного стану потерпілої особи. 

Фізичне насильство за ст. 152 та 153 КК – це умисний зовнішній 

негативний вплив на організм потерпілої особи або на її фізичну свободу, 

вчинений з метою подолання чи попередження опору потерпілої особи або 

приведення її у безпорадний стан (п. 3 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Такий вплив може виражатись у нанесенні ударів, побоїв, заподіянні 

тілесних ушкоджень, здавлюванні дихальних шляхів, триманні рук або ніг, 

обмеженні або позбавленні особистої волі, уведенні в організм потерпілої 

особи проти її волі наркотичних засобів, психотропних, отруйних, 

сильнодіючих речовин тощо.  

Таким чином, фізичне насильство – охоплює будь-які дії, спрямовані на 

утримання потерпілої особи силою: тримання за руки, ноги, зв‘язування, 

нанесення ударів, побоїв для того, щоб зламати опір, нанесення тілесних 

ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості (легких, середньої тяжкості, тяжких) в 

процесі замаху чи безпосереднього ґвалтування, позбавлення життя. 

Оскільки застосування фізичного насильства і заподіяння внаслідок цього 

шкоди здоров‘ю потерпілій особі є складовою частиною об‘єктивної сторони 

зґвалтування, заподіяння легких тілесних ушкоджень потерпілій особі не 

потребує додаткової кваліфікації за ст. 125 КК (аб. 2 п. 3 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.). 

Спричинення умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень потерпілій 
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особі під час замаху або в процесі зґвалтування не охоплюється насильством 

при зґвалтуванні і потребує додаткової кваліфікації за ст. 122 КК (п. 3 ППВСУ 

№ 5 від 30.05.2008 р.). 

Відсутність фізичного насильства і наявності у справі відомостей про 

добровільні статеві зносини виключають кримінальну відповідальність за 

зґвалтування. 

Психічним насильством  (погрозою) застосування фізичного насильства 

як способом подолання чи попередження опору потерпілої особи слід вважати 

залякування її застосуванням такого насильства до неї і (або) до іншої людини, 

доля якої потерпілій не байдужа (родича, близької особи), яке може полягати у 

висловлюваннях, жестах, демонструванні зброї або предметів, що можуть бути 

використані для нанесення тілесних ушкоджень, предметів, що імітують зброю, 

які потерпіла особа сприймає за справжню зброю, чи інших діях (п. 4 ППВСУ 

№ 5 від 30.05.2008 р.). 

Таким чином, погроза (психічне насильство) представляє собою 

залякування висловлюваннями, жестами, іншими діями про застосування 

фізичного насильства до самої потерпілої особи чи до її родичів (дітей, членів 

сім‘ї). Погроза може бути словесною (вербальною) типу ―вб‘ю‖, ―заріжу‖ тощо, 

або у вигляді демонстрації зброї (вогнепальної, холодної) чи інших предметів, 

які придатні для заподіяння потерпілій особі тілесних ушкоджень. 

Обов‘язковою ознакою погрози є її реальність, тобто, вона висловлюється 

винною собою і при цьому потерпіла особа усвідомлює, що висловлена погроза 

може бути дійсно негайно виконана. Погроза повинна сприйматися як реальна, 

виходячи із обстановки, що склалася (оточення потерпілої особи групою осіб, 

глухе і безлюдне місце, нічний час, зухвале, грубе і настирливе домагання 

вступити у статевий зв‘язок тощо) (абз.2 п. 4 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

При цьому для визначення психічного насильства способом зґвалтування 

не має значення чи мав ґвалтівник насправді намір та фактичну можливість 

реалізувати свою погрозу. Такий характер погроз і можливість їх негайного 

здійснення ставить потерпілу особу у безвихідне становище і примушують її 

поступитись ґвалтівнику, щоб запобігти фізичному насильству. Застосування 

погрози іншого характеру (наприклад, погрози розголошення відомостей, що 

ганьблять честь і гідність потерпілої особи; погрози знищити чи пошкодити 

майно потерпілої особи чи її родичів тощо) за змістом закону не є підставою 

визнавати статевий акт зґвалтуванням. Такі дії винного, при наявності певних 

підстав, можуть бути кваліфіковані за ч.2 ст.154 КК. 

Погроза вбивством як засіб подолання волі потерпілої особи до опору з 

метою її зґвалтування повністю охоплюється складом злочину, передбаченого 

ст. 152 КК і додаткової кваліфікації за ст. 129 КК не потребує (абз. 4 п. 4 

ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Так, у справі Кр., засудженого за ч.3 ст.117, ч.2 ст.118 і ст.100 КК 1960 р. 

(ч.3 ст.152, ч.2 ст.153, ч.1 ст.129 чинного КК) за те, що погрожуючи вбивством, 

із застосуванням насильства двічі задовольнив статеву пристрасть неприродним 

способом і двічі вчинив насильницький статевий акт з неповнолітньою Б., 
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Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду України виключила 

кваліфікацію дій Кр. за ст.100 КК 1960 р. (ст.129 чинного КК) як зайву, 

зазначивши, що погроза в даному випадку є однією із ознак об‘єктивної 

сторони складів злочинів, передбачених ст.152, 153 КК (Практика… 1993. – 

С.195-196). 

Також охоплюється складом злочину, передбаченого ст.152 КК погроза 

вбивством, висловлена відразу після зґвалтування. 

Так, у справі У., засудженого за ч.4 ст.117 і ст.100 КК 1960 р. (ч.4 ст.152, 

ч.1 ст.129 чинного КК) за те, що застосовуючи насильство, погрожуючи 

розправою, а також використовуючи безпорадний стан Д. в силу її 

малолітнього віку, згвалтував її. З метою залякати Д., щоб вона нікому не 

повідомила про згвалтування У. сказав, що заріже її, продемонструвавши при 

цьому ножа, Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду України 

зазначила, щодо кваліфікації дій У. за ст.100 КК 1960 р. (ст.129 чинного КК), є 

зайвою, оскільки суд дійшов до висновку, що засуджений відразу ж після 

згвалтування потерпілої погрожував їй вбивством і ця погроза повністю 

охоплюється складом злочину, передбаченого ч.4 ст.117 КК 1960 р. (ч.4 ст.152 

КК) і додаткової кваліфікації за ст.100 КК 1960 р. (ст.129 чинного КК) не 

потребує (Практика (1993-1995). – С.125-126).  

В той же час, якщо погроза мала місце через деякий час після вчинення 

зґвалтування з тим, щоб потерпіла особа нікому не повідомляла про вчинене 

(реальна сукупність), то дії винної особи належить кваліфікувати за сукупністю 

злочинів, передбачених статтями 152 та 129 КК. 

Використання безпорадного стану потерпілої особи полягає у тому, що 

винна особа для вчинення статевого акту з потерпілою особою використовує її 

нездатність чинити опір. Тобто, потерпіла особа перебуває у такому фізичному 

чи психічному стані, що не може розуміти характеру і значення вчинюваних з 

нею дій або хоч і розуміє це, але не може чинити опір ґвалтівнику, який міг і 

повинен був усвідомлювати, що потерпіла особа знаходиться саме в такому 

стані (п.9 Постанови № 4 від 27.03.1992 р. зі змін. та доп.).  

Ознака використання безпорадного стану потерпілої особи вживається в 

законі поруч із такими способами подолання волі потерпілої, як застосування 

фізичного насильства або погрози його застосування. Тому використання 

безпорадного стану має місце у тих випадках, коли до потерпілої особи не 

застосовувалися зазначені види насильства. В той же час, коли безпорадний 

стан потерпілої особи став наслідком фізичного насильства (наприклад, 

зв‘язування) або погрози вбивством, то має місце зґвалтування шляхом 

застосування фізичного насильства або погроз його застосування, а не з 

використанням безпорадного стану як самостійної ознаки об‘єктивної сторони 

цього злочину. 

Безпорадним станом визнається малолітній вік, фізичні вади, розлад 

психічної діяльності, хворобливий або непритомний стан тощо. При цьому не 

має значення, чи довела потерпілу особу до такого стану винна особа 

(наприклад, дала їй наркотик, психотроп, снодійне, алкоголь, отруйні, токсичні, 
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сильнодіючі речовини), чи вона уже перебувала в такому стані незалежно від 

дій винної особи, і остання це усвідомлювала (п. 5 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 

р.). 

Так, у справі Б., засудженого за ч.4 ст.117 КК 1960 р. (ч.4 ст.152 чинного 

КК) за те, що у своїй квартирі, перебуваючи у нетверезому стані, 

використовуючи безпорадний стан своєї малолітньої (10 років) доньки, 

неодноразово вчинював з нею статеві акти. Судова колегія у кримінальних 

справах Верховного Суду України на твердження адвоката в касаційній скарзі, 

що Б. хоча і вступав в статеві зносини з дочкою, але робив це без якого-небудь 

з її боку опору, тобто з її згоди, - зазначила, що вступ в статевий зв‘язок з 10-

річною дівчинкою, навіть з її згоди, належить розглядати як згвалтування, 

вчинене з використанням безпорадного стану потерпілої в силу того, що вона 

не могла усвідомлювати характеру і значення вчинюваних з нею дій, а 

засуджений усвідомлював, що дочка знаходиться в безпорадному стані 

(Практика... 1993. – С.212-213). 

Проте, сам по собі малолітній вік потерпілої особи не завжди свідчить про 

наявність безпорадного стану як ознаки зґвалтування. Питання про наявність 

або відсутність такого стану та кваліфікацію дій винної особи за ст.152 або 155 

необхідно вирішувати у кожному конкретному випадку з урахуванням всіх 

обставин справи (індивідуальні особливості розвитку малолітньої особи, 

ступінь її обізнаності та інформованості у питаннях статевого життя тощо). 

Так, у справі Ш., засудженого за ч.4 ст.152 КК за згвалтування 

неповнолітньої В. (15 років) було встановлено, що потерпіла добровільно пішла 

з Ш. у ліс, сама сіла йому на коліна, ніякого опору не чинила, на допомогу не 

звала, а висловлювала лише побоювання, що їх можуть побачити сторонні 

особи. Із лісу В. йшла разом з Ш. до тих пір, поки їх не побачила сусідка. 

Матері про те, що відбулося, В. розказала тільки після її наполегливих вимог. 

Раніше зі старшою за віком подругою В. вела бесіди про інтимні стосунки між 

чоловіком і жінкою, тому знала, які від цього можуть настати наслідки. На 

підставі цього вища судова інстанція перекваліфікувала дії Ш. з ч.4 ст.152 на 

ст.155 КК (Бюлетень...1990, № 3). 

Визнання зґвалтуванням особи, яка перебувала в безпорадному стані 

внаслідок сп‘яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного) повинно 

ґрунтуватися на висновку експерта, який підтверджує, що потерпіла особа не 

усвідомлювала характеру і значення вчинюваних з нею дій і не могла чинити 

опір. Будь-яке сп‘яніння без ознак безпорадності не може бути оцінено як 

безпорадний стан. Таким чином, при оцінці обставин зґвалтування особи, яка 

перебувала в стані сп‘яніння, суди повинні виходити із того, що безпорадним 

станом в цих випадках може бути визнано лише такий ступінь сп‘яніння, який 

позбавляв потерпілу особу можливості усвідомлювати характер та значення 

вчинюваних з нею дій і чинити опір винній особі. 

Проте, якщо в організм потерпілої особи введення вищезазначених засобів 

і речовин відбулося без її згоди (наприклад, шляхом обману чи застосування до 

неї фізичного  або психічного насильства), щоб викликати безпорадний стан, то 
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такі дії винного належить кваліфікувати як зґвалтування із застосуванням 

фізичного або психічного насильства та з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи. 

В тих випадках, коли потерпіла особа страждала на психічне 

захворювання, необхідно висновок психіатричної експертизи щодо характеру й 

ступеню розладу та її здатності розуміти соціальне значення статевих стосунків 

між чоловіком і жінкою. 

Можливі випадки, коли боязкі, несміливі потерпілі дівчата чи хлопчаки не 

можуть чинити опору рішучим діям ґвалтівника, підкоритися його волі, 

перебуваючи у стані психологічного ступору. В цих випадках з урахуванням 

висновку психологічної експертизи стан потерпілої особи може бути визнано 

безпорадним.  

Зґвалтування за ч.1 має формальний склад злочину, оскільки вважається 

закінченим з моменту початку насильницького статевого акту або початку 

статевого акту з використанням безпорадного стану. Закінчення ґвалтівником 

статевого акту в фізіологічному розумінні для визнання зґвалтування 

закінченим не вимагається (п. 13 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

В тих випадках, коли не відбувся статевий акт, питання про кваліфікацію 

дій винної особи та її відповідальність, повинно ґрунтуватися на ретельному 

з‘ясуванні всіх обставин скоєного (характер дій винного, їх спрямованість, мета 

винного, поведінка потерпілої особи, наявність сторонніх тощо). Враховуючи 

те, що замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, якщо при 

цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі 

(ч.1 ст.15 КК), дії винної особи, яка з будь-яких причин не змогла вчинити 

статевий акт з потерпілою особою, повинні бути кваліфіковані як замах на 

зґвалтування з посиланням на відповідні частини ст.15 та 152 КК. 

Так, у справі М., засудженого за ч.4 ст.117 і ч.2 ст.118 КК 1960 р. (ч.4 

ст.152 і ч.2 ст.153 чинного КК) було з‘ясовано, що він, перебуваючи у стані 

сп‘яніння, він завіз у ліс керованим ним автомобілем ученицю 4-го класу С. і, 

використовуючи безпорадний (у зв‘язку з малолітством) стан потерпілої й 

застосовуючи фізичне насильство, згвалтував її та задовольнив з нею статеву 

пристрасть неприродним способом. В процесі розслідування було встановлено, 

що М. через фізіологічну невідповідність не зміг здійснити статевого акту. 

Отже, М. свій злочинний намір до кінця не довів з незалежних від нього 

причин. За таких обставин Судова колегія визнала, що в даному випадку має 

місце замах з боку М. на згвалтування малолітньої потерпілої і вирок в цій 

частині змінила, й кваліфікувала його дії за ст.17, ч.4 ст.117 КК 1960 р. (ст.15, 

ч.4 ст.152 чинного КК) (Практика...1993 р., № 4). 

Вчинення двох замахів на згвалтування, якщо вони охоплювалися єдиним 

умислом щодо однієї і тієї ж потерпілої особи без розриву у часі належить 

кваліфікувати як єдиний злочин (єдиний замах на злочин). 

Так, у справі Л., засудженого за ст.17, ч.1 ст.117, ст.17, ч.4 ст.117 і ч.2 

ст.118 КК 1960 р. (ст.15, ч.1 ст.152, ст.15, ч.4 ст.152 і ч.2 ст.153 чинного КК) за 
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те, що перебуваючи в стані сп‘яніння в кімнаті гуртожитку, де проживала С., 

застосовуючи до неї фізичне і психічне насильство, намагався згвалтувати 

потерпілу. Проте, він не довів злочинний намір до кінця з причин, які не 

залежали від його волі (потерпіла вчинила опір). Після цього Л., продовжуючи 

фізичне й психічне насильство щодо потерпілої, задовольнив з нею статеву 

пристрасть неприродним способом. А потім, маючи намір на згвалтування, 

знову став погрожувати їй вбивством, вдарив рукою по обличчю, ногою в 

живіт, головою об стіну і намагався згвалтувати С., однак, їй вдалося вирватися 

й вона вистрибнула з вікна, внаслідок чого отримала тяжкі тілесні ушкодження. 

Пленум Верховного Суду України виключив кваліфікацію дій Л. за ст.17, ч.1 

ст.117 КК 1960 р. як зайву, зазначивши, що дії Л., які були спрямовані на 

згвалтування С., були охоплені єдиним умислом і продовжувалися майже без 

розриву в часі, і та обставина, що він задовольнив статеву пристрасть 

неприродним способом між двома спробами згвалтування, не дає підстав 

розцінювати його дії, пов‘язані із замахом на згуртування, як два самостійних 

злочини, які належить кваліфікувати за ст.17, ч.1 ст.117 і ст.17, ч.4 ст.117 КК 

1960 р. (Практика… 1993. – С.62-63). 

Замах на зґвалтування належить відрізняти від інших злочинних посягань 

на честь, гідність і недоторканість особи (задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом, заподіяння тілесних ушкоджень), а також на 

громадський порядок (хуліганство), з‘ясовуючи, чи діяла винна особа з метою 

вчинення статевого акту, чи було застосовано фізичне або психічне насильство 

з метою подолання опору потерпілої особи та з яких причин не було доведено 

до кінця. 

Так, у справі Б., засудженого за ч.2 ст.206 та ст.17, ч.1 ст.117 КК 1960 р. 

(ч.1 ст.296 і ст.15, ч.1 ст.152 чинного КК) за те, що перебуваючи у стані 

сп‘яніння, він проник через відчинені балконні двері до квартири Є., заподіяв 

потерпілій легкі тілесні ушкодження без розладу здоров‘я і намагався її 

зґвалтувати. Однак, із обставин справи не витікає, що Б. мав умисел на 

порушення громадського порядку і спокою громадян. Навпаки, побоюючись, 

щоб сусіди Є. не дізнались про його присутність, він, при спробі згвалтувати 

потерпілу, закрив їй рота. Дії засудженого, в тому числі заподіяння потерпілій 

легких тілесних ушкоджень, були спрямовані лише на згвалтування, яке з 

незалежних від його волі причин, зокрема: опір потерпілої і прихід сусідів, не 

було доведено до кінця. Вища судова інстанція, визнавши, що вчинене Б. 

повністю охоплюється змістом ст.17, ч.1 ст.117 КК 1960 р. (ст.15, ч.1 ст.152 

чинного КК) і додаткової кваліфікації за ч.2 ст.206 КК 1960 р. (ч.1 ст.296 

чинного КК) не потребує, вирок у цій частині скасувала із закриттям 

провадження у справі (Практика… 1993, № 4. – С.147). 

У разі наявності альтернативного умислу на зґвалтування чи насильницьке 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом відповідальність 

повинна наставати за той злочин, на вчинення якого були фактично спрямовані 

дії винного. 

Так, у справі Л., засудженого за ст.17, ч.1 ст.117 і ст.17, ч.1 ст.118 КК 1960 
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р. (ст.15, ч.1 ст.152 і ст.15, ч.1 ст.153 чинного КК) за те, що він напав на С. і, 

застосовуючи погрози та фізичне насильство, намагався задовольнити з нею 

статеву пристрасть неприродним способом, а потім згвалтувати, проте свій 

умисел до кінця не довів  з незалежних від нього причин. Судова колегія 

Верховного Суду України зазначила, що з показань С. та інших матеріалів 

справи видно, що умисел Л. був спрямований на задоволення статевої 

пристрасті або неприродним способом, або шляхом вчинення статевого акту. 

При цьому, долаючи опір потерпілої Л. запропонував їй задовольнити його 

статеву пристрасть неприродним способом, а коли вона відмовилась – 

спробував її згвалтувати, проте не досяг цієї мети з незалежних від нього 

причин. Таким чином, дії спрямовані на насильницьке задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом, які суд кваліфікував за ст.17, ч.1 ст.118 КК 

1960 р. (ст.15, ч.1 ст.153 чинного КК), були складовою частиною замаху на 

згвалтування. За таких обставин вирок в частині засудження Л. за ст.17, ч.1 

ст.118 КК 1960 р. (ст.15, ч.1 ст.153 чинного КК) підлягає скасуванню, а справа 

відповідно закриттю за відсутністю в його діях складу цього злочину. 

(Практика…1993, № 4 – С.147-148). 

При вирішені питання про добровільну відмову від вчинення зґвалтування, 

яка відповідно до ст.17 КК виключає відповідальність за замах на даний 

злочин, належить встановити, що особа, маючи реальну можливість довести 

цей злочин до кінця, відмовилась від нього з власної волі, припинила злочинні 

дії і що вона усвідомлювала реальну можливість доведення злочину до кінця. У 

таких випадках особа може нести відповідальність за фактично вчинені нею дії, 

якщо вони утворюють склад іншого злочину. При цьому мотиви добровільної 

відмови не мають значення (страх перед покаранням, розкаяння, співчуття до 

потерпілої тощо). 

Разом з тим, слід мати на увазі, що не може визнаватися добровільною 

відмова від зґвалтування, котра викликана неможливістю подальшого 

продовження злочинних дій з причин, незалежних від волі винного (наприклад, 

коли цьому перешкодили інші особи, або насильник не зміг подолати опору 

потерпілої чи не зміг закінчити злочин з фізіологічних причин тощо) (абз. 2 п. 

13 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

У випадках, коли буде встановлено, що винна особа не мала об‘єктивної 

можливості завершити розпочатий злочин і усвідомлювала це, то добровільна 

відмова від замаху на зґвалтування відсутня. 

Так, у справі Б., засудженого за ст.17, ч.4 ст.117 КК 1960 р. (ст.15, ч.4 

ст.152 чинного КК) за те, що перебуваючи в стані сп‘яніння, догнав малолітню 

Т., яка поверталася зі школи додому, зупинив її і, намагаючись вчинити з нею 

насильницький статевий акт, почав бити її, звалив на землю, потім на руках 

переніс в лісопосадку недалеко від дороги. Але в цей час до місця вчинення 

злочину наближався вантажний автомобіль з людьми, і засуджений, 

побоюючись бути затриманим, залишив потерпілу й утік, не встигнувши 

довести свій злочинний намір до кінця. У касаційній скарзі адвокат просив 

перекваліфікувати дії засудженого Б. зі ст.17, ч.4 ст.117 на ст.121 КК 1960 р. 
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(ст.15, ч.4 ст.152 на ст.156 чинного КК), оскільки Б. добровільно відмовився від 

згвалтування. Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду 

України не задовольнила скаргу і вказала, що висновок суду про винність Б. у 

замаху на згвалтування малолітньої Т. підтверджується зібраними у справі 

доказами, з яких витікає, що Б. не зміг довести свій злочинний намір до кінця з 

незалежних від його волі причин: спочатку через фізіологічну невідповідність, 

а потім, з появою автомобілю з людьми на місці злочину, він усвідомлював 

реальну можливість бути затриманим і тільки через це припинив розпочатий 

ним злочин (Практика... 1993. – С.70-72). 

Суб’єктом зґвалтування може бути фізична осудна особа будь-якої статі, 

яка досягла 14 років. Однак, безпосереднім виконавцем даного злочину може 

бути лише особа протилежної статі з потерпілою особою. Що стосується інших 

співучасників, - то ними можуть бути й особи однієї статі з потерпілою особою. 

Однак, досягнення віку 14 років не завжди дозволяє визнавати особу 

суб‘єктом злочину.  

Так, з метою зґвалтування, О. завів дівчину П. у свій будинок, де, 

використовуючи її безпорадний стан та погрожуючи ножем, намагався 

зґвалтувати її, однак, не довів злочинний намір до кінця з фізіологічних причин. 

Крім того, він утримував П. тоді, коли її намагався зґвалтувати Н., справу щодо 

якого закрито. Як було з‘ясовано в процесі досудового слідства, О. за 

висновком експерта (психолога школи-інтернату, де навчався О.) відстає в 

розвитку як мінімум, на 1 рік, тоді як фізіологічний його вік складає 15 років і 3 

місяці (він учень 7 класу школи інтернату для розумово відсталих дітей). Суд 

першої інстанції визнав О. винним у вчиненні замаху на зґвалтування. Однак, 

Судова колегія визнала, що вирок винесено необґрунтовано, не була проведена 

експертиза спеціалістами в галузі дитячої і юнацької психології для 

встановлення стану загального розвитку неповнолітнього, рівня його розумової 

відсталості (Ухвала ... від 6.03.1997 р.).  

Таким чином, в тих випадках, коли є сумніви щодо осудності винної особи, 

обов‘язково повинна проводитися судова медико-психолого-психіатрична 

експертиза для визначення рівня фізіологічного та інтелектуального розвитку 

винної особи (Правила ... судово-медичних експертиз... МОЗ № 6). 

Суб’єктивна сторона при зґвалтуванні характеризується умисною 

формою вини тільки у вигляді прямого умислу, тобто винна особа усвідомлює, 

що вчиняє статевий акт проти волі потерпілої особи і бажає так діяти. Також 

винна особа усвідомлює, що застосовує таке насильство або погрози його 

застосувати, які здатні зламати опір потерпілої особи або використовує при 

вчиненні статевого акту безпорадний стан потерпілої. 

Мотивом зґвалтування частіше за все виступає бажання задовольнити 

статеву потребу, але можуть бути й мотиви помсти, бажання зганьбити 

потерпілу особу, примусити (жінку) одружитися тощо. 

5. Кваліфікуючі обставини при зґвалтуванні: 

1) повторність (ч.2); 

2) вчинення зґвалтування особою, яка раніше вчинила будь-який із 
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злочинів, передбачених статтями 153-155 КК (ч.2); 

3) вчинення зґвалтування групою осіб (ч.3); 

4) зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього (ч.3); 

5) зґвалтування, що потягло особливо тяжкі наслідки (ч.4); 

6) малолітньої чи малолітнього (ч.4). 

Зґвалтування визнається вчиненим повторно при вчиненні одним 

суб‘єктом злочину двох або більше зґвалтувань, передбачених будь-якою 

частиною ст.152 КК. Це спеціальний вид повторності. Для визнання 

зґвалтування повторним не має значення засуджувалася винна особа чи ні за 

раніше вчинене закінчене зґвалтування. Також, для визнання зґвалтування 

вчиненим повторно не має значення, яку роль виконувала винна особа у раніше 

вчиненому закінченому злочині: безпосереднього виконавця, співвиконавця, 

організатора, підбурювача, пособника. 

Повторність відсутня, якщо за попередній злочин особу було звільнено від 

кримінальної відповідальності за підставами, встановленими кримінальним 

законом, або якщо судимість була знята чи погашена чи знята у встановленому 

законом порядку (абз. 2 п. 6 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Також при цьому треба мати на увазі, що згідно зі ст.27 КПК справи про 

зґвалтування без обтяжуючих обставин порушуються не інакше, як за скаргою 

потерпілої особи, тому при вчиненні двох зґвалтувань без обтяжуючих ознак 

приводом до порушення справи за ч.2 ст.152 КК є подача скарги потерпілої 

особи від першого злочину або подача скарги обома потерпілими. Якщо 

потерпіла особа від першого злочину не порушувала питання про притягнення 

винної особи до кримінальної відповідальності, то наступне вчинене нею 

зґвалтування іншої потерпілої не може розцінюватись як повторне. В такому 

випадку за наявності скарги про порушення справи лише потерпілою від 

другого зґвалтування дії винної особи мають кваліфікуватися  за ч.1 ст.152 КК 

(п. 8 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Це стосується й тих випадків, коли потерпілою є одна і та ж особа, щодо 

якої в різний час одним і тим же винним вчинено два чи більше закінчених 

зґвалтувань. 

У разі вчинення двох і більше зґвалтувань, відповідальність за які 

передбачена різними частинами ст.152 КК, а також при вчиненні в одному 

випадку замаху на зґвалтування або співучасті в цьому злочині, а в іншому – 

закінченого зґвалтування, дії винної особи слід кваліфікувати за сукупністю 

вказаних злочинів. Зґвалтування потерпілої особи без обтяжуючих ознак цього 

злочину, а потім повторне зґвалтування за наявності ознак ч.3 чи ч.4 ст.152 КК 

повинні кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених ч.1 ст.152 КК та 

відповідно ч.3 чи ч.4 ст.152 КК. У таких випадках кваліфікація дій винного за 

ч.2 ст.152 КК не потрібна. Однак, ознака повторності має бути зазначена у 

постанові про притягнення особи в якості обвинуваченого, в обвинувальному 

висновку та у вироку (п. 6, 7 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Так само повторність відсутня і в тому разі, коли винна особа, без значної 

перерви у часі, діяла з єдиним умислом, вчинила два або більше статевих акти з 
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однією і тією ж потерпілою особою (п. 7 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Зґвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила один із злочинів, 

передбачених статтями 153-155 КК, представляє собою видовий вид 

повторності і має місце в тих випадках, коли винна особа: 

- раніше вчинила один із зазначених статевих злочинів, але при цьому 

не перебігли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності; 

- раніше вчинила один із зазначених статевих злочинів, було винесено 

обвинувальний вирок, але після засудження особа переховувалася від 

відбування покарання і при цьому не перебігли строки давності виконання 

обвинувального вироку; 

- виконувала будь-яку роль (не обов‘язково безпосереднього виконавця) 

у попередньому злочині. 

Якщо попередній злочин, передбачений статтями 153-155 КК був не 

закінчений з будь-яких причин, що не залежали від волі винної особи, - то такі 

дії не утворюють видової повторності і кваліфікуються за сукупністю злочинів. 

Зґвалтуванням, вчиненим групою осіб вважається такий злочин, коли у 

його вчиненні приймають участь два або більше суб‘єкти злочину. На відміну 

від положень КК 1960 року і тлумачення Пленуму Верховного Суду України, 

де зґвалтуванням, вчиненим групою осіб вважалося таке, коли у вчиненні 

насильницького статевого акту приймали участь більше двох осіб і лише один 

із них відповідав вимогам суб‘єкту злочину, його дії кваліфікувалися як 

зґвалтування, вчинене групою осіб (п. 9 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Положення ст.26 КК закріплюють, що співучасниками будь-якого злочину, 

і при зґвалтуванні та інших статевих злочинах у тому числі можуть бути лише 

особи, які відповідають вимогам суб‘єкту злочину (ст.18 КК). Тобто, принаймні 

двоє із ґвалтівників фізичні, осудні і досягли на момент вчинення злочину 14-

річного віку. Зґвалтування, вчинене групою осіб, має місце в таких випадках, 

коли: 

- у вчиненні об‘єктивної сторони зґвалтування приймали участь два або 

більше суб‘єкти злочину (абз. 1 п. 9 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.); 

- група діяла погоджено з метою вчинення насильницького статевого акту, 

і наявність попередньої змови не обов‘язкова (абз. 2 п. 9 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.); 

- декілька суб‘єктів діяли погоджено відносно кількох потерпілих осіб, 

хоча кожен із них мав на меті і зґвалтував одну потерпілу особу. Наявність 

єдиного умислу утворює одиничний злочин (абз. 6 п. 9 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.); 

- винна особа, яка не вчинила і не мала наміру вчинити статевий акт, але 

безпосередньо застосувала до потерпілої особи фізичне насильство, погрозу чи 

довела потерпілу особу до безпорадного стану з метою зґвалтування її іншою 

особою. Ці дії розглядаються як співвиконавство (абз. 3 п. 9 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.). 

Так, Ч. був визнаний винним у замаху на зґвалтування групою осіб (ст.15 

ч.3, 152 ч.3 КК). Суд виходив із того, що група із чотирьох хлопців діяла 
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узгоджено з метою вчинення насильницького статевого акту з потерпілою С. 

Вони наздогнали її на галявині й повалили на землю. Долаючи опір, Ч. тримав її 

за одну руку, закривав рота і душив за шию. Інші тримали  її за другу руку й 

ноги, били в живіт. Таким чином, Ч., хоча й не вступав із потерпілою в статевий 

акт, але безпосередньо застосовував до неї фізичне насильство, тому він був 

визнаний співвиконавцем злочину (Ухвала Судової колегії в кримінальних 

справах Верховного Суду України від 4.02.1997 р.). 

Співучасть у виді пособництва на відміну від участі у груповому 

зґвалтуванні має місце тоді, коли винна особа надала допомогу ґвалтівнику у 

вчиненні злочину, створила сприятливі умови, наприклад: привела потерпілу 

особу в обумовлене місце, надала автомобіль, квартиру, зброю або усувала 

перешкоди: не дозволила іншим особам попередити зґвалтування тощо. 

Зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього має місце в тих 

випадках, коли винна особа вчиняє даний злочин щодо особи, яка на момент 

вчинення злочину не досягла 18 років, але була старша 14 років (від 14 до 18 

років). При цьому не має значення: чи була потерпіла особа одружена, має 

дитину, досягла статевої зрілості чи ні. 

Обов‘язковою ознакою кримінальної відповідальності за зґвалтування 

неповнолітньої (неповнолітнього) є те, що винна особа могла і повинна була 

передбачити, що вчиняє злочин щодо особи, яка не досягла 18 років, або коли 

вона (абз. 2 п. 10 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). При цьому суд повинен 

враховувати не тільки показання підсудної особи, а й потерпілої особи, 

ретельно перевіряти їх відповідність всім конкретним обставинам справи. 

Так, Т. було визнано винним у вчиненні зґвалтування та задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом, вчинені щодо неповнолітньої Д. За 

матеріалами справи видно, що Т. силоміць затяг Д. у машину, відвіз від села і за 

допомогою фізичного насильства і погроз задовольнив з нею статеву 

пристрасть неприродним способом та зґвалтував її, після чого вона під 

обманним приводом втекла з місця події. За висновком судово-медичної 

експертизи у Д. були виявлені крововиливи в області голови і шиї, а також 

розрив дівочої пліви. Як з‘ясовано в процесі досудового слідства, Т. і Д. були 

знайомі багато років, жили в одному селі, ходили в одну школу, певний час Т. 

зустрічався з меншою сестрою потерпілої. На слідстві Т. стверджував, що не 

знав, що потерпіла неповнолітня, тоді як сама Д. твердила, що йому було 

відомо, що їй не виповнилося 18 років. Однак, суд не з‘ясував, чи винний 

достовірно знав, допускав, або міг передбачати, що потерпілій є 18 років. Тому 

справа була повернута на додаткове розслідування для з‘ясування, чи дійсно 

винний знав, або допускав, що потерпілій не виповнилося 18 років на момент 

вчинення щодо неї зазначених злочинів (Ухвала... від 19.02.1998 р.). 

Слід звернути також увагу на те, що, якщо зґвалтування чи насильницьке 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом вчинюються винними 

особами при примушуванні чи втягненні неповнолітнього у заняття 

проституцією їхні дії кваліфікуються за ч.3 ст.303 КК та відповідною частиною 

ст.152 чи ст. 153 КК (Див. п.17 ППВСУ № 2 від 27.02.2004 р. ―Про застосування 
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судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у 

злочинну чи іншу антигромадську діяльність.‖) 

Зґвалтування малолітньої чи малолітнього має місце в тих випадках, 

коли винний вчинив насильницький статевий акт щодо особи, яка на момент 

вчинення злочину не досягла 14 років. Мінімального віку потерпілої особи не 

встановлюється, оскільки в судовій практиці є випадки, коли жертвами 

ґвалтівників стають навіть немовлята. 

Так само, як і при зґвалтуванні неповнолітньої (неповнолітнього), при 

кваліфікації дій винної особи щодо зґвалтування малолітньої (малолітнього), 

винна особа повинна була, могла усвідомлювати, що вчиняє злочин щодо 

особи, яка не досягла 14 років. 

Однак, неповнолітній або малолітній вік потерпілої особи не може бути 

підставою для кваліфікації зґвалтування за частиною 3 або 4 ст.152 КК, якщо 

буде доведено, що винна особа сумлінно помилялася щодо фактичного віку 

потерпілої особи (абз. 2 п. 10 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). В такому випадку 

фактичної помилки дії винної особи кваліфікуються за тією частиною статті 

152 КК, яка охоплює його наміри або фактичні наслідки злочину. 

Зґвалтуванням, що потягло за собою особливо тяжкі наслідки, визнається 

таке, що потягло за собою смерть або самогубство потерпілої особи, втрату 

будь-якого органу чи його функцій, психічну хворобу або інший розлад 

здоров‘я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше, ніж на 1/3, 

непоправне знівечення обличчя, переривання вагітності чи втрату здатності до 

дітонародження, а так само зараження ВІЛ-інфекцією або сифілісом (п. 11 

ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.; Правила ...ступеня тяжкості... МОЗ № 6). 

При настанні таких наслідків не має значення передбачав винний чи ні 

можливість настання наслідків, міг чи повинен був їх передбачити, а також 

час їх настання. 

Зґвалтування чи замах на зґвалтування, поєднані із заподіянням потерпілій 

особі тілесного ушкодження, визнаного тяжким лише за ознакою небезпечності 

для життя на момент заподіяння, не можуть вважатися такими, що спричинили 

особливо тяжкі наслідки. Такі дії підлягають кваліфікації за сукупністю 

злочинів, передбачених відповідними частинами статей 121 та 152 КК (абз. 4 п. 

11 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). Аналогічно вирішується питання і при 

вчиненні насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом. 

Не відносяться до категорії особливо тяжких наслідків: 

- завідоме поставлення потерпілої особи в загрозу зараження ВІЛ-

інфекцією, іншими невиліковними інфекційними хворобами. Такі дії винної 

особи утворюють сукупність злочинів (ст.152, 130 КК); 

- зараження іншими венеричними хворобами (крім сифілісу); 

- вагітність потерпілої жінки; 

- дефлорація. 

Заподіяння при зґвалтуванні тяжких тілесних ушкоджень, від яких сталася 

смерть потерпілої особи, або самогубство слід розглядати як настання особливо 
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тяжких наслідків, передбачених ч.4 ст.152 КК, тому додаткова кваліфікація за 

ч.2 ст.121 або ч.2 п.10 ст.115 чи ст.120 КК не потрібна (п. 12 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.). 

Додаткової кваліфікації при зґвалтуванні (ч.4 ст.152 КК) потребують такі 

наслідки, як: 

- умисне вбивство потерпілої особи в процесі або відразу після 

зґвалтування – ч.2 п.10 ст.115 КК; 

- умисне вбивство потерпілої особи через деякий час з метою приховати 

раніше вчинене зґвалтування – ч.2 п.9 ст.115 КК. 

Зґвалтування або замах на зґвалтування, поєднані із заподіянням 

потерпілій особі легких тілесних ушкоджень, підлягає кваліфікації за ст.152 

КК, і додаткової кваліфікації за статею про злочини проти здоров‘я особи не 

потрібно, оскільки заподіяння шкоди здоров‘ю потерпілої особи охоплюється 

диспозицією закону про відповідальність за зґвалтування (п. 4 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.). 

Заподіяння смерті через необережність при вчиненні зґвалтування 

належить кваліфікувати за ч.4 ст.152 КК за ознакою особливо тяжкі наслідки 

і додаткової кваліфікації за ст.119 КК не потребує. Якщо в процесі замаху на 

зґвалтування винний позбавив потерпілу особу життя, його дії 

кваліфікуються за відповідною частиною ст.15, ч.4 ст.152, ч.2 п.10 ст.115 КК, 

незалежно від мети, яку переслідувала винна особа (помститися за вчинений 

опір, за власну неспроможність, з садизму чи намагання приховати замах на 

зґвалтування) (п.14 Постанови № 2 ―Про судову практику в справах про 

злочини проти життя і здоров‘я особи‖ від 07.02.2003 р.) 

 

Стаття 153 КК «Насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом» 

1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із 

застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи - 

карається позбавленням волі на строк до п‘яти років. 

2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка 

раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 

цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно 

спричинило особливо тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. 

 

Безпосередній об’єкт даного злочину як основний, так і додатковий 

співпадають з об‘єктом зґвалтування. Кримінальна відповідальність за такий 

злочин як задоволення статевої пристрасті в неприродній формі обумовлена 

тим, що карається не сам характер статевих стосунків, а їх насильницький 

спосіб. Задоволення статевої пристрасті неприродними способами при 
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застосуванні насильства порушує соціальний характер статевих стосунків, який 

ґрунтується на умовах добровільності і взаємопогодженості статевих партнерів. 

Потерпілими від даного злочину, так само, як і при зґвалтуванні можуть 

бути особи чоловічої або жіночої статі. При цьому такого співвідношення між 

потерпілою та винною особою, як при зґвалтуванні, може не бути, - це можуть 

бути особи однієї або різної статі. 

Об’єктивна сторона даного злочину характеризується активними діями, 

насильницьким характером та неприродним способом задоволення статевої 

пристрасті. 

Спосіб вчинення даного злочину поєднує насильство фізичне або психічне, 

у вигляді погрози застосування фізичного насильства або використання 

безпорадного стану потерпілої особи. Характеристика способу подана в 

коментарі до ст.152 КК. 

Статеві зносини відбуваються неприродним способом (який потенційно не 

може призводити до запліднення і дітонародження): це орогенітальний (per os) 

чи аногенітальний (per anum) статевий контакт. Також це можуть бути гетеро- 

або гомосексуальні статеві стосунки (крім природного статевого акту), які 

задовольняють статеву потребу. Такі стосунки можуть відбуватися між двома 

або декількома особами однієї статі та двома або декількома особами різної 

статі. Добровільний характер таких статевих стосунків не тягне за собою 

кримінальної відповідальності, за виключенням тих випадків, коли один із 

учасників не досяг віку 16 років. В цьому випадку кримінальна 

відповідальність може наступати тільки за розбещення неповнолітніх 

(ст.156 КК). 

Склад злочину за конструкцією формальним, оскільки вважається 

закінченим з моменту початку статевого контакту неприродним способом, або 

вчинення інших дій сексуального характеру. 

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа будь-якої статі, яка досягла 14 

років. Безпосереднім виконавцем даного злочину може бути особа як однієї, так 

і протилежної статі з потерпілою особою. Те ж саме стосується й інших 

співучасників. Особи, які допомагали безпосередньому виконавцю 

насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом 

утримувати потерпілу особу, надавали засоби для цього, привели потерпілу 

особу у безпорадний стан тощо, визнаються співвиконавцями, навіть якщо вони 

й не вчинювали сексуальні дії з потерпілою особою. При кваліфікації дій таких 

співучасників (співвиконавців) посилання на статтю 27 КК не потрібно. 

Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується умисною формою 

вини тільки у вигляді прямого умислу. При цьому присутня спеціальна мета – 

задоволення статевої пристрасті саме в неприродній формі. Винна особа 

усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї поведінки, усвідомлює те, 

що чинить насильство чи погрозу його застосування або використовує 

безпорадний стан потерпілої особи для задоволення власних статевих потреб, і 

бажає так діяти. Мотиви при вчиненні даного злочину, так само, як і при 
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зґвалтуванні можуть бути різні: задовольнити статеву потребу, помста, 

зганьбити потерпілу особу, примусити (жінку) одружитися тощо. 

Кваліфікуючі обставини: 

1) повторність (ч.2); 

2) вчинення злочину групою осіб (ч.2); 

3) вчинення злочину особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, 

передбачених статтями 152 або 154 КК (ч.2); 

4) вчинення злочину щодо неповнолітньої чи неповнолітнього (ч.3); 

5) вчинення злочину щодо малолітньої чи малолітнього, якщо це 

спричинило особливо тяжкі наслідки (ч.3). 

Повторним при вчиненні насильницького задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом визнається попереднє вчинення аналогічного злочину 

(спеціальна повторність) (п. 6 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

При цьому не має значення:  

- за якою частиною статті 153 КК були кваліфіковані дії винної особи;  

- яку роль особа виконувала в такому злочині;  

- притягувалася вона до кримінальної відповідальності за цей злочин чи 

ні. Достатнього того, що не перебігли строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності, передбачені ст.49 КК або не перебігли строки 

давності виконання обвинувального судового вироку (ст.80 КК). 

Однак, повторне вчинення задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом необхідно відмежовувати від продовжуваних злочинів, які 

кваліфікуються за сукупністю зґвалтування та задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом. 

Так, 20 березня 2000 р. С., який перебував у стані алкогольного сп‘яніння, 

познайомився з потерпілою С.О. в тролейбусі, запропонував їй піти в кафе, 

після чого вони прогулювалися по вулиці. Скориставшись тим, що на вулиці не 

було людей, він затягнув потерпілу С.О. в сад і хотів задовольнити з нею 

статеву пристрасть неприродним способом. Однак, потерпіла відмовила, він 

витяг із кишені ніж, застосував до неї фізичну силу і погрози, задовольнив 

статеву пристрасть неприродним способом, а потім примусив її роздягтися і 

зґвалтував, після чого знову задовольнив статеву пристрасть неприродним 

способом. Під час насильства потерпіла кричала і він двічі ударив її ножем у 

шию та намагався ударити ще й у горло, але вона відвела удар. Тоді він із 

великою силою ударив її ножем у живіт, від чого вона втратила свідомість. Суд 

кваліфікував дії винного як задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом із застосуванням фізичного насильства та погроз, а також за ознакою 

повторності за ч.2 ст.153 КК (за ч.2 ст.118 КК 1960 р.), зґвалтування із 

застосуванням фізичного насильства за ч.1 ст.152 КК, і як замах на умисне 

вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої 

пристрасті неприродним способом за ч.2 п.10 ст.115 КК (Ухвала... від 5.09.2000 

р.). 

Кваліфікація даного злочину, вчиненого групою осіб відбувається 

відповідно до правил, передбачених для кваліфікації зґвалтування. 
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Вчинення задоволення статевої пристрасті неприродним способом особою, 

яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 

КК тягне за собою кваліфікацію за тими ж правилами, що і при зґвалтуванні. 

 Кваліфікація дій винної особи, яка вчинила зазначений злочин щодо 

неповнолітньої чи неповнолітнього здійснюється аналогічно зґвалтуванню. 

Вчинення даного злочину щодо малолітньої чи малолітнього тягне за 

собою кваліфікацію за частиною 3 ст.153 КК, на відміну від ч.4 ст.152 КК, лише 

у тому разі, коли настали особливо тяжкі наслідки (поняття малолітньої особи 

та особливо тяжких наслідків подано в коментарі до ст.152 КК). Дана 

кваліфікуюча обставина відрізняється від аналогічної при зґвалтуванні і дещо 

обмежує права малолітніх осіб на кримінально-правових захист, оскільки при 

зґвалтуванні малолітньої особи відповідальність за ч.4 ст.152 КК наступає 

незалежно від того, настали чи ні особливо тяжкі наслідки (Ухвала Судової 

колегії у кримінальних справах Верховного Суду України від 5.09.2000 р. // 

Вісник Верховного Суду України. - № 1. – січень-лютий 2001 р.) 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, до злочинів, поєднаних з посяганням на статеву свободу чи 

недоторканість особи, із застосуванням фізичного насильства до потерпілої 

особи або з погрозою застосування такого насильства чи з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи ми відносимо зґвалтування (ст. 152 КК) та 

насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 

(ст. 153 КК). 

Зґвалтування - статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 

погрози його застосування або з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи. Ця стаття має 4 частини. 

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 

- задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням 

фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи. Ця стаття має три частини. 

Основна відмінність зґвалтування від насильницького задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом полягає у способі вчинення злочину. 

Зґвалтування вчиняється природним способом, а насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом, як бачимо з назви, неприродним 

способом. 

III. НЕНАСИЛЬНИЦЬКІ СТАТЕВІ ЗЛОЧИНИ (ЗЛОЧИНИ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА СТАТЕВУ СВОБОДУ ЧИ СТАТЕВУ 

НЕДОТОРКАНІСТЬ ОСОБИ, НЕ ПОЄДНАНІ З ФІЗИЧНИМ 

НАСИЛЬСТВОМ АБО ПОГРОЗОЮ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПОРАДНОГО СТАНУ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ) 

 

Як уже зазначалося вище, до злочинів, пов‘язаних з посяганням на статеву 

свободу чи статеву недоторканість особи, не поєднаних з фізичним 

насильством або погрозою його застосування чи з використанням безпорадного 
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стану потерпілої особи відносять ст.154 КК ―Примушування до вступу в 

статевий зв‘язок‖, ст.155 КК ―Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 

зрілості‖ та ст. 156 КК ―Розбещення неповнолітніх‖. Далі ми розглянемо ці 

злочини. 

Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок 

1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок 

природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік 

матеріально або службово залежні, — 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести місяців. 

2. Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення 

майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення 

відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів, — 

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на 

строк до трьох років. 

 

Суспільна небезпечність цього злочину полягає у тому, що винна особа 

використовуючи своє матеріальне або службове становище як засіб психічного 

впливу на потерпілу особу, щоб примусити її проти свого бажання вступити в 

статевий зв‘язок, попрати свою честь і гідність. 

Безпосереднім основним об'єктом даного злочину є статева свобода 

жінки або чоловіка. 

Потерпілими від даного злочину (за ч.1) можуть бути особі жіночої або 

чоловічої статі, які досягли повноліття (18 років), яким безпосередньо 

висловлювалася погроза і їх близькі родичі (за ч.2).  

Безпосереднім додатковим об’єктом можуть бути право власності, 

встановлений порядок виконання службових обов‘язків, трудові права 

потерпілої особи, її честь та гідність. 

Об'єктивна сторона злочину характеризується активними діями у вигляді 

примушування потерпілої особи до вступу у статевий зв'язок. При цьому не має 

значення, до вступу у статевий зв‘язок з якою особою здійснюється 

примушування: безпосередньо з винною особою (яка вчиняє таке 

примушування), або з іншою особою. Також не має значення, до якої форми 

статевих стосунків примушується потерпіла особа: у природній чи неприродній 

формі, чи поєднання цих форм; до гетеро- чи гомосексуальних контактів; з 

однією особою чи декількома. 

Примушуванням визнається психічний вплив на потерпілу особу (жінку 

або чоловіка) з метою примусити її проти власного, добровільного бажання 

вступити у статевий зв'язок. 

Матеріальна залежність означає, що потерпіла особа перебуває на 

повному або частковому утриманні винної особи – суб‘єкта злочину. Це 

можуть бути родинні стосунки: батько (мати) – донька (син), брат – сестра, 

опікун (попечитель) – усиновлені діти (підопічні), інші родичі, особа-

відповідальний квартиронаймач – утриманці, мешканці на його житловій площі 
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тощо. Винна особа погрожує потерпілій особі позбавленням цього утримання, 

поставленням у скрутне становище (відмовою утримувати, годувати, оплати 

навчання, надання спадку, виселенням з житла тощо) (п. 15 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.). 

За своїми об‘єктивними якостями примушування, на відміну від 

згвалтування чи насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом, виключає фізичне і психічне насильство у вигляді погрози 

застосувати фізичне насильство щодо потерпілої особи. Примушування як 

протиправний психічний вплив за своїм змістом може полягати у відкритій або 

завуальованій погрозі вчинення певних дій, що спричиняють потерпілій особі 

небажані для неї наслідки матеріального, службового або особистого характеру 

(наприклад, погроза звільненням, переведенням на нижче оплачувану роботу, 

позбавленням премії, позбавленням утримання або можливості проживання на 

житловій площі тощо). Тому сама лише пропозиція або постійні прохання 

вступити у статевий зв‘язок при відсутності ознак примушування виключають 

кримінальну відповідальність за ст.154 КК. 

Службова залежність означає, що потерпіла особа є підлеглою суб‘єкта 

злочину. Відносини підлеглості можуть ґрунтуватися на:  

1) виконанні обов‘язків по службі, роботі щодо безпосередньо підлеглих 

осіб (керівник установи, відділу і референт; керівник і водій);  

2) на службовій залежності у зв‘язку з виконанням своїх професійних 

функцій (ревізор і завідуючий складом, магазином; податковий інспектор-

ревізор і приватний підприємець); 

3) відносинах у сфері освіти, навчання, задоволенні культурних потреб 

тощо (ректор, декан, викладач і студент; тренер і спортсмен). У такому разі 

вплив може виразитися у погрозах відрахувати з навчального закладу, оцінити 

незадовільно знання на екзамені, вплинути на інших екзаменаторів тощо (п. 15 

ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Не утворюють складу даного злочину дії, коли за вступ у статевий зв‘язок 

(одноразовий чи тривалий) особа обіцяє жінці або чоловіку будь-які 

матеріальні винагороди, вигоди, заохочення, інші пільги (збільшити заробітну 

плату, грошове утримання, преміювати, призначити на вищу посаду, перевести 

до іншого відділу з меншим обсягом роботи тощо) або нагадує, що зазначені 

переваги уже надані, і при цьому здійснює конкретні дії, спрямовані проти 

статевої свободи іншої особи. 

Склад злочину за конструкцією є формальним, оскільки злочин 

вважається закінченим з моменту факту примушування, незалежно від того, 

погодилася потерпіла особа під таким тиском на статевий зв‘язок чи ні, мали 

місце статеві відносини чи ні.  

Суб'єктом злочину може бути фізична, осудна особа як чоловічої, так і 

жіночої статі, яка досягла 16 років, і це спеціальний суб‘єкт: особа, від якої 

потерпіла особа є матеріально або по службі залежною.  

Дії приватної особи, яка маючи намір вступити з потерпілою особою у 

статевий зв‘язок, підбурює іншу особу, від якої потерпіла особа матеріально чи 
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службово залежна, вчинити примушування жінки або чоловіка до вступу у 

статевий зв‘язок, слід кваліфікувати за ч.4 ст.27 і відповідною частиною ст.154 

КК, а інша особа як виконавець – за ст.154 КК. І навпаки, коли приватна особа 

примушує потерпілу до вступу в статевий зв‘язок з особою, від якої вона 

матеріально чи службово залежна, на прохання останньої, то в цьому випадку 

вони виступають як співвиконавці і їх дії належить кваліфікувати за ст.154 КК. 

Якщо винна особа здійснювала примушування щодо особи, яка не досягла 

статевої зрілості, її діяння повинні кваліфікуватися за сукупністю злочинів 

(примушування до вступу у статевий зв‘язок і готування до статевих зносин з 

особою, яка не досягла статевої зрілості): за ст.154 і ст.14 ч.1 та ст.155 КК. У 

разі, якщо статевий зв‘язок мав місце, кваліфікація здійснюється за 

відповідними частинами ст.154 та 155 КК. 

Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується умисною формою 

вини у вигляді прямого умислу, оскільки винна особа усвідомлює, що 

використовує зазначені форми впливу на потерпілу особу, домагається вступу з 

потерпілою особою у статевий зв‘язок будь-яким способом з собою 

безпосередньо чи з іншою (третьою) особою. Мотив і мета значення для 

кваліфікації не мають, але враховуються судом при призначенні покарання. 

Кваліфікуючі обставини: 

1) примушування, поєднане з погрозою знищення, пошкодження або 

вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів (ч.2); 

2) примушування, поєднане з погрозою розголошення відомостей, що 

ганьблять її (його) чи близьких родичів (ч.2). 

Погроза знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої 

(потерпілого) чи її (його) близьких родичів повинна сприйматися останньою як 

дійсна і реальна. Потерпіла особа повинна припускати або точно знати про 

реальну можливість знищення, пошкодження або незаконного вилучення її 

майна особою, яка погрожує (підпалом будинку, пошкодженням автомобілю, 

протиправним вилученням майна шляхом зловживанням службовим 

становищем особою, яка примушує потерпілу особу до статевого зв‘язку). Не 

має значення при цьому, мала винна особа на меті здійснювати висловлені 

погрози чи ні. Достатньо того, що потерпіла особа сприймала висловлені 

погрози як реальні і можливі до реалізації винною особою. 

Погроза розголошення відомостей, що можуть ганьбити потерпілу особу 

або її близьких родичів, - представляє собою погрозу повідомити будь-яким 

чином певному або необмеженому колу осіб правдиві або вигадані відомості 

про потерпілу особу, її родичів, про їх дії, або дії, вчинені щодо них, які 

потерпіла особа бажає зберегти в таємниці, або які, на її думку, можуть 

скомпрометувати її, принизити її особисту честь і гідність, негативно вплинути 

на взаємостосунки з іншими особами. Така погроза повинна ґрунтуватися на 

усвідомленні потерпілою особою того, що особа, яка висловлює погрозу, 

володіє певною інформацією (подробицями інтимного життя, службових 

помилок чи прорахунків, сімейного неблагополуччя, захворювання потерпілої 

особи венеричними захворюваннями, аморальних вчинків, минулої злочинної 
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діяльності тощо) і має реальну можливість розголосити ці відомості.  

Стаття 155 КК «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 

зрілості» 

1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі 

на той самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю або особою, що їх замінює, або 

якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

 

Суспільна небезпечність цього злочину полягає у тому, що він посягає на 

нормальний статевий розвиток неповнолітніх, на нормальний фізичний і 

психічний їх розвиток, а також може спричинити шкоду їх здоров‘ю. 

Безпосереднім основним об’єктом даного злочину виступає нормальний 

фізичний, психічний розвиток неповнолітніх осіб. Безпосереднім додатковим 

об‘єктом (за ч.2) може бути здоров‘я потерпілої особи. 

Потерпілим від даного злочину може бути тільки особа, яка не досягла 

статевої зрілості. Це може бути особа як жіночої, так і чоловічої статі. 

Статева зрілість – це біологічне поняття, що стосується соціальних 

факторів і визначається як такий фізіологічний стан організму, який 

характеризується здатністю повного виконання статевих функцій.  

При встановленні статевої зрілості обов‘язково враховується сукупність 

таких ознак: загальний фізичний розвиток особи; розвиток зовнішніх та 

внутрішніх статевих органів; для особи жіночої статі іще здатність до статевих 

зносин, запліднення, виношування плоду, пологам та годуванню дитини, а для 

особи чоловічої статі – здатність до статевих зносин та запліднення; для обох 

статей – здатність виховувати та матеріально утримувати дитину. 

Особи чоловічої та жіночої статі у віці до 14 років вважаються такими, що 

не досягли статевої зрілості. Питання про досягнення статевої зрілості 

потерпілої особі віком від 14 до 17 років вирішується у кожному конкретному 

випадку індивідуально, на підставі висновку судово-медичної експертизи, 

призначення якої, згідно з п.4 ст.76 КПК, є обов‘язковим для органів 

досудового слідства і суду. Висновок зазначеної експертизи складається за 

результатами проведених експертних досліджень, і повинен ґрунтуватися на 

Правилах проведення судово-медичної експертизи (обстежень) з приводу 

статевих станів, затверджених наказом МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р.  

Об'єктивна сторона даного злочину полягає в активній формі поведінки 

винної особи, і характеризується добровільними статевими зносинами винної 

особи з особою протилежної статі, яка не досягла статевої зрілості. 

Статеві зносини за змістом ст.155 КК належить розуміти тільки як 

природний статевий акт осіб протилежної статі, що точно відповідає 

фізіологічній суті (здатності до запліднення) цього явища в медичному 

розумінні та біологічному призначенню людини, о виключається при 

задоволенні статевої пристрасті неприродним способом. 
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Добровільними слід вважати статеві зносини, що здійснюються без 

застосування фізичного чи психічного насильства у вигляді застосування 

фізичного насильства, використання безпорадного стану потерпілої особи. За 

наявності хоча б однієї із зазначених обставин, дії винного утворюють злочин, 

передбачений ст.152 ч.3 КК. 

Для кваліфікації злочину за ст.155 КК обов'язковим є застосування винним 

фізичного або психічного насильства (п.6 Постанови № 4 від 27.03.1992 р.). За 

його відсутності чи неможливості це підтвердити інтимний зв'язок з 

потерпілою (потерпілим) повинен бути кваліфікований як статеві зносини з 

особою, яка не досягла статевої зрілості. У цих випадках потерпіла – це особа, 

здатна за своїм інтелектом розуміти характер і значення вчинюваних щодо неї 

дій, добре розвинута фізично, раніше жила статевим життям. 

Для кваліфікації злочину за ч.3 ст.117 КК 1960 р. (ч.3 ст.152 чинного КК) 

необхідна наявність застосування винними до неповнолітньої особи фізичного 

або психічного насильства. При відсутності останнього інтимний зв‘язок з 

потерпілою повинен кваліфікуватися у відповідності зі ст.120 КК 1960 р. 

(ст.155 чинного КК) (Рад. право). 

Якщо потерпіла особа за своїм розвитком не розуміла характеру і наслідків 

вчинюваних з нею дій (малолітній вік, розумова відсталість, непритомний стан 

тощо), злочин підлягає кваліфікації як зґвалтування з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи. 

Якщо задоволення статевої пристрасті здійснювалося неприродним 

способом та за умови, що один із партнерів не досяг 16-річного віку, дії другого 

необхідно кваліфікувати як розбещення неповнолітніх. Якщо ж при цьому мало 

місце застосування фізичного або психічного насильства або потерпіла особа за 

своїм розвитком не розуміла характеру і наслідків вчинюваних з нею дій, 

винний має відповідати за насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом за ст.153 КК. 

Проте головним моментом при вирішенні питання щодо наявності 

(відсутності) в діях винної особи складу злочину, передбаченого ст.155, судова 

практика вважає не стать і навіть не вік потерпілої особи, а факт досягнення 

нею статевої зрілості. Якщо такого роду стосунки відбувались з особою, яка не 

досягла шлюбного віку (17 років для жінки та 18 років для чоловіка), але 

досягла статевої зрілості, статеві зносини з нею, в тому числі гомосексуального 

характеру, не є караними. 

Склад злочину за конструкцією є формальним, оскільки вважається 

закінченим з початку статевого акту, причому не має значення, був такий акт 

одиничним, багаторазовим чи перейшов у тривалий статевий зв‘язок. Якщо 

потерпіла особа спочатку була зґвалтована, а потім вступила у статеві зносини з 

винною особою добровільно, скоєне необхідно кваліфікувати за сукупністю 

злочинів, передбачених ч.3 ст.152 і ст.155 КК. 

Суб’єктом даного злочину може бути фізична осудна особа, яка досягла 16 

років, при цьому це особа протилежної статі з потерпілою особою. За частиною 

2 суб‘єктом можуть бути батько, матір потерпілої особи або особи, які їх 
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замінюють. 

З суб'єктивної сторони вчинення добровільного статевого акту з особою, 

яка не досягла статевої зрілості, характеризується умисною формою вини у 

вигляді прямого умислу. При цьому вчиненні винна особа знає або свідомо 

допускає, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості, а так само коли 

винна особа могла або повинна була це передбачити. 

Вирішуючи питання про відповідальність неповнолітніх за статеві зносини 

з особою, яка не досягла статевої зрілості, а так само за розпусні дії щодо 

неповнолітніх, суди повинні враховувати окрім віку підсудної особи і 

потерпілої особи дані, що їх характеризують, наслідки злочину, інші обставини 

та обговорювати питання про можливість застосування до винної особи 

примусових заходів виховного характеру, як це передбачено у ст. 97 КК. 

КПК України (ст.76). 

Радянське право. – 1996. – № 5. – С.102. 

 

Стаття 156 КК «Розбещення неповнолітніх» 

1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного 

віку, -  

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на 

строк до трьох років. 

2. Ті самі дії вчиненні щодо малолітньої особи або батьком, матір‘ю або 

особою, що їх замінює, -  

карається обмеженням волі на строк до п‘яти років або позбавленням волі 

на строк до трьох років. 

 

Суспільна небезпека даного злочину полягає в тому, що він посягає на 

нормальний фізичний і моральний розвиток неповнолітніх, негативно 

впливає на психіку дітей і підлітків, що нерідко викликає в них прояви 

схильностей до статевих збочень. В той же час кримінально-правовими 

заходами ведеться боротьба з проявами педофілії (від грец. pais, род. в. 

paidos – дитя і …філія) різновид статевих збочень; статевий потяг до дітей
1
.  

В КК 1960 року ст.121 передбачала відповідальність за вчинення 

розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, але при 

відсутності кваліфікуючих ознак. 

Безпосередній об’єкт цього злочину – нормальний моральний і фізичний 

розвиток неповнолітніх. 

Потерпілим від цього злочину є особа чоловічої або жіночої статі, яка не 

досягла шістнадцятирічного віку. При цьому треба мати на увазі, що на 

кримінальну відповідальність винної особи не впливає наявність добровільної 

згоди таких осіб на вчинення розпусних дій щодо них, а також чи досягла 

потерпіла особа статевої зрілості чи ні, її моральне обличчя (спосіб життя, 

характер та інтенсивність статевих стосунків, їх кількість, кількість статевих 

                                                           
1
 Советский энциклопедический словарь. – Москва: «Советская энциклопедия», 1995. – 

С.976 
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партнерів тощо) та хто був ініціатором вчинення розпусних дій. 

З об’єктивної сторони злочин полягає у вчиненні розпусних дій щодо 

особи, яка не досягла 16-річного віку. 

Розпусні дії – це дії, що мають сексуальний характер, і можуть бути у виді 

фізичних дій або інтелектуального розбещення (абз. 1 п. 17 ППВСУ № 5 від 

30.05.2008 р.). Тобто, це дії, спрямовані на задоволення статевої пристрасті 

винної особи або на збудження статевого інстинкту у неповнолітньої особи чи 

на одночасне досягнення таких цілей. При цьому розпусні дії не можуть 

полягати у природних чи неприродних статевих зносинах з потерпілою особою, 

за тих обставин, відповідальність за які передбачена ст.152, 153, 155 КК. Проте, 

при наявності добровільної згоди з боку потерпілої особи жіночої статі на 

вчинення з нею неприродних (per os або per anum) статевих зносин або особи 

чоловічої статі на вчинення з нею мужолозтва (per anum) дії винного належить 

кваліфікувати за ст.156 КК. 

Розпусні дії прийнято поділяти на два види: фізичного характеру (фізичні 

розпусні дії) та інтелектуального характеру (інтелектуальні розпусні дії) (абз. 2 

п. 17 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

До розпусних дій фізичного характеру, крім орального або анального 

статевого зв‘язку з потерпілою особою за її добровільною згодою, також 

відносяться: оголення статевих органів винної чи потерпілої особи, їх 

непристойні мацання, інші непристойні дотики, рухи, які викликають статеве 

збудження, навчання статевим збоченням (акту онанізму, задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом), вчинення в присутності неповнолітнього 

статевого акту природним способом чи задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом, або схиляння чи примушування потерпілих осіб до 

вчинення між собою таких чи інших сексуальних дій або їх вчинення щодо 

винної особи тощо. 

Розпусні дії інтелектуального характеру полягають в оповіданні цинічних 

сексуальних випадків та анекдотів, фотографування потерпілих в різних 

сексуальних позах, демонстрація порнографічних зображень, кіно- та 

відеофільмів, аудіозаписів такого ж змісту тощо. Використання в процесі 

вчинення розпусних дій порнографічних предметів або примушування 

неповнолітніх до участі у їх створенні належить додатково кваліфікувати за 

відповідною частиною ст.301 КК. 

Розпусні дії фізичного характеру з особами, які досягли 16-тирічного віку 

належить кваліфікувати як хуліганство (ст. 296 КК) за умови наявності всіх 

ознак цього злочину, що відзначається винятковим цинізмом дій, які поєднані з 

грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до 

суспільства. 

Якщо розпусні дії безпосередньо передували закінченому акту 

зґвалтування потерпілої особи, яка не досягла 16-річного віку, то вони повністю 

охоплюються ч.3 або ч.4 ст.152 КК і не потребують додаткової кваліфікації за 

ст.156 КК (п. 18 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). Аналогічним чином 

вирішується питання і у випадках насильницького задоволення статевої 
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пристрасті неприродним способом або вчинення статевих зносин з особою, яка 

не досягла статевої зрілості. 

В той же час, коли має місце розрив у часі між розпусними діями винного і 

вчиненням іншого статевого злочину щодо однієї і тієї ж неповнолітньої особи, 

тобто відсутнє переростання одного злочинного діяння в інше, вчинене 

належить кваліфікувати за сукупністю (реальна сукупність) відповідних 

злочинів (ст.156 та 152, 153 чи ст.155 КК). 

Дії, які за своїм змістом, можуть бути віднесені до розпусних, якщо вони 

по суті були готуванням чи замахом на вчинення зґвалтування, насильницького 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом чи статевих зносин з 

особою, яка не досягла статевої зрілості, - належить кваліфікувати за ст.15 і 

відповідними статтями 152, 153, 155 КК без додаткової кваліфікації за 

ст.156 КК. 

Розпусні дії, хоча і вчинені з метою задоволення статевої пристрасті, але 

при відсутності умислу на статеві зносини, не можуть розглядатися як 

готування чи замах на зґвалтування.  

Так, у справі Г., який був визнаний винним у тому, що перебуваючи в 

нетверезому стані, завів до себе в дім семирічну дівчинку Н. і вчинив щодо неї 

розпусні дії, порушивши пальцями дівочу пліву. Наглядова інстанція вказала, 

що задоволення Г. при вчиненні розпусних дій статевої пристрасті не носило 

характеру статевих зносин з потерпілою. В матеріалах справи відсутні докази 

умислу Г. на статеві зносини з малолітньою потерпілою, і дії Г. вірно 

кваліфіковані судом за ст.121 ч.2 КК 1960 р. (ст.156 чинного КК) (Бюлетень 

Верховного Суду РСФСР. – 1969. – № 10. – С.14). 

В той же час, якщо при вчиненні розпусних дій щодо потерпілої особи 

було фактично застосовано фізичне насильство, погроза застосування 

фізичного насильства або використання її безпорадного стану з метою 

вчинення з нею природного статевого акту або задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом, - проте ця мета не була досягнута з 

причин, що не залежали від волі винного, - все вчинене слід кваліфікувати 

тільки як замах на зґвалтування або насильницьке задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом (ст.15 ч.3 або ч.4 ст.152; ст.15 ч.2 ст.153 

КК). 

Якщо задоволення статевої пристрасті здійснювалося неприродним 

способом без насильства (фізичного або психічного) або з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи та за умови, що один із партнерів не досяг 

16-річного віку, дії другого слід кваліфікувати як розбещення неповнолітніх 

(ст.156 КК). 

Так, К. було засуджено за ст.121, ч.2 ст.206 КК 1960 р. (ч.2 ст.156, ч.1 

ст.296 чинного КК) за те, що він вдень завів малолітнього Кр. в безлюдне місце 

і намагався задовольнити статеву пристрасть неприродним способом, а також 

вчинив щодо хлопчика розпусні дії. Того ж дня К. вчинив такі дії й до 

малолітнього Ш. Касаційна інстанція залишила вирок без змін. За протестом 

Голови Верховного Суду України судові рішення було змінено, а саме: суд 
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виключив із вироку кваліфікацію дій К. за ч.2 ст.206 КК 1960 р. як зайву і 

зазначив, що умисел К. був спрямований не на порушення громадського 

порядку, а на задоволення своєї статевої пристрасті неприродним способом і 

все вчинене ним повністю охоплюється змістом ст.121 КК 1960 р. (ч.2 ст.156 

чинного КК) (Практика…1993. – № 4. – С.149-150). 

У разі добровільної відмови винної особи від вчинення злочинів, 

передбачених статтями 152, 153, 155 КК на стадії замаху і вона до цієї 

добровільної відмови уже вчинила діяння, що підпадають під ознаки ст.156 КК 

за відсутності ознак хуліганства, - то її дії належить кваліфікувати за ст.156 КК 

(абз. 1 п. 14 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 

Так, у справі В., засудженого за замах на зґвалтування своєї 

дев‘ятирічної доньки, який, скориставшись її безпорадним станом (внаслідок 

малолітства та психічного захворювання), намагався вчинити з нею статевий 

акт природним способом, але вона поскаржилася, що їй боляче, і він 

припинив свої дії. Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду 

України під час розгляду в касаційному порядку вирок змінила і зазначила, 

що у зв‘язку з добровільною відмовою В. від зґвалтування він повинен на 

підставі ст.18 КК 1960 р. (ч.2 ст.17 чинного КК) нести відповідальність за 

фактично вчинені ним злочинні дії, тобто за вчинення розпусних дій щодо 

малолітньої (Практика…1993 - № 4 – с.19). 

У випадках, коли розпусним діям передували або вони супроводжувалися 

нанесенням побоїв, мордуванням, заподіянням тілесних ушкоджень, погрозою 

вбивством або поєднані з зараженням венеричною хворобою, ВІЛ-інфекцією 

або іншою невиліковною інфекційною хворобою, дії винної особи належить 

кваліфікувати за сукупністю злочинів: за ст.156 і відповідною статтею про 

злочини проти здоров‘я особи. 

У разі залучення до створення чи утримання місць розпусти чи до 

звідництва для розпусти неповнолітніх, які не досягли шістнадцятирічного віку, 

або вчинення щодо них у наступному розпусних дій має місце сукупність 

злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 302 і відповідною 

частиною ст. 156 КК (Див. абз. 2 п. 16 ППВСУ №2 від 27.02.2004 р. ―Про 

застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність.‖) 

За особливостями конструкції розбещення неповнолітніх є злочином з 

формальним складом і вважається закінченим з моменту вчинення розпусних 

дій щодо потерпілої особи. 

Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується умисною формою 

вини і тільки у вигляді прямого умислу. Винна особа усвідомлює суспільно 

небезпечний характер свого діяння, усвідомлює, що тим чи іншим чином 

вчинює розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, спрямовані на 

задоволення власної статевої пристрасті або на збудження у неповнолітньої 

особи статевого інстинкту і бажає так діяти (п. 17 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 

р.). Мотиви цього злочину не впливають на його кваліфікацію. Таке збудження 

може мати на меті подальше втягнення неповнолітньої особи у статеві стосунки 
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будь-якого характеру (гетеро-, гомосексуальні, групові), проституцію, або 

переслідувати мету помсти її батькам тощо.  

Щодо ставлення винної особи до віку потерпілої особи, то не виключається 

необережна форма вини. Тобто, винний не тільки може знати або допускати, 

що потерпіла особа не досягла 16-річного віку, а також він міг і повинен був 

передбачити це. У тих випадках, коли винний сумлінно помиляється щодо віку 

потерпілої особи (фактична помилка), то кримінальна відповідальність за 

ст.156 КК виключається. 

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку це 

особа чоловічої або жіночої статі. Винна і потерпіла особи можуть бути 

особами як однієї, так і різної статі. 

Кваліфікуючі ознаки:  

1) вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи;  

2) вчинення злочину батьком, матір‘ю або особою, яка їх замінює.  

Поняття малолітньої особи було вже розглянуто при розгляді ст.152 КК, 

поняття батька, матері та осіб, які їх замінюють – при розгляді ст.155 КК. 

 Таким чином, до злочинів, пов‘язаних з посяганням на статеву свободу чи 

статеву недоторканість особи, не поєднаних з фізичним насильством або 

погрозою його застосування чи з використанням безпорадного стану потерпілої 

особи відносять: 

- примушування до вступу в статевий зв‘язок (ст. 154 КК); 

- статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 КК); 

- розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК). 

Примушування до вступу в статевий зв‘язок – примушування жінки чи 

чоловіка до вступу в статевий зв‘язок природним або неприродним способом 

особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні (ст. 154 

КК). Ця стаття має 2 частини. 

 Розбещення неповнолітніх – вчинення розпусних дій щодо особи, яка не 

досягла 16-го віку (ст.156 КК). Ця стаття також має дві частини. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, ви повинні відрізняти статеві зносини з особою, яка не 

досягла статевої зрілості від зґвалтування та насильницького задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом. Основна відмінність полягає у 

тому, що статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості вчиняються 

добровільно, за згодою потерпілої особи. В той час як при зґвалтуванні 

застосовується насилля або використовується безпорадний стан потерпілої 

особи. Щодо відмінності злочинів передбачених ст.153 КК та ст.155 КК то тут 

слід відмітити наступне: 

1. Злочин, передбачений ст.153 КК вчиняється з застосуванням 

фізичного насильства чи з використанням безпорадного стану потерпілої особи. 

В той час як злочин передбачений ст.155 КК вчиняється за згодою потерпілої 

особи. 
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2. При вчиненні злочину, передбаченого ст.153 КК вчинюється 

неприродний статевий акт, а при скоєнні злочину передбаченого ст.155 КК – 

природний статевий акт. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Статеві злочини - передбачені кримінальним законом умисні суспільно 

небезпечні сексуальні (природним чи неприродним способом) посягання на 

статеву свободу чи статеву недоторканість особи, умови нормального 

фізичного й морального розвитку неповнолітніх та нормальний уклад в сфері 

статевих відносин, що спричиняють фізичну і моральну шкоду особі, а також 

порушують нормальний моральний і фізичний розвиток неповнолітньої особи. 

До статевих злочинів в кримінальному законодавстві України  відносять: 

зґвалтування (ст.152 КК), насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом (ст.153 КК), примушування до вступу в статевий 

зв‘язок (ст.154 КК), статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості 

(ст.155 КК), розбещення неповнолітніх (ст.156 КК). 

Їх можна розподілити на такі групи: 

1. насильницькі статеві злочини (ст.152-153 КК). 

2. ненасильницькі статеві злочини (ст.154-156 КК). 

Зґвалтування - статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 

погрози його застосування або з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи. 

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 

- задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням 

фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи. 

Примушування до вступу в статевий зв‘язок – примушування жінки чи 

чоловіка до вступу в статевий зв‘язок природним або неприродним способом 

особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні (ст. 

154 КК). 

Розбещення неповнолітніх – вчинення розпусних дій щодо особи, яка не 

досягла 16-го віку (ст.156 КК). 

В цілому по лекції в якості висновку належить зауважити, що статеві 

злочини представляють собою підвищений ступінь суспільної небезпеки, яка 

характеризується виключною аморальністю та цинічністю дій винних. 

Посягаючи на статеву свободу потерпілої особи або її статеву недоторканість, 

ці злочини принижують гідність цієї особи, психічно травмують її, можуть 

причинити суттєву шкоду її здоров‘ю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності 

особи.  
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При підготовці теми, слухачам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов‘язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА № 10 «ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ» 

(2 години) 

План 

I. Загальна характеристика злочинів проти власності. 
 
II. Викрадення чужого майна: 

- шляхом крадіжки; 
- шляхом грабежу; 
- шляхом розбою; 
- способом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, 

кабельних ліній зв‘язку та їх обладнання; 
- вимагання чужого майна; 
- шляхом шахрайства; 
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. 
 
III. Спричинення майнової шкоди без ознак викрадення: 

- шляхом обману або зловживання довірою; 
- привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. 
 
IV. Некорисливі посягання на власність: 

- знищення або пошкодження чужого майна; 
- погроза знищення майна; 
- порушення обов‘язків щодо охорони майна; 
- придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 року. 

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року  

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 

07.12.1984 року (див. ст.51). 

4. Податковий кодекс України в ред. від 02.12.2010 р 

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

6. Про судову практику в справах про злочини проти власності. - 

Постанова № 10 Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. 

7. Азаров Д.С. Окремі проблеми кваліфікації шахрайства, вчиненого 

шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної 

техніки // Адвокат. -2003.- № 1.- с. 36-41. 

8. Женунтій В., Шестопалова Л. Особливості кваліфікації 

протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна // 

Право України – 2004. – №3. – с. 56. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10&ed=19841207
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9. Дьоменко С.В. Деякі проблеми відмежування вимагання від 

суміжних складів злочинів та кваліфікація за сукупністю // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – 2003. – №10. – с.30. 

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 

6-те вид., переробл. та доповн / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: 

Юридична думка, 2009. - 1236 с. 

11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: У 2 

т. – Т.1 / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., 

перероб. Та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с. 

12. Піщенко В. Справи про корисливо-насильницькі злочини // Вісник 

прокуратури – 2003. - №2. – с.104. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

системним викладанням змісту питань даної теми допомогти вам з‘ясувати 

(усвідомити) поняття викрадення та інших посягань на власність, їх форми та 

види, відмежування цих посягань від суміжних складів злочинів 

 

 

ВСТУП 

Держава зацікавлена не тільки в кримінально-правовій охороні 

Конституційного ладу України, основ управління в тій чи іншій області, але 

також і у захисті від злочинних посягань ВЛАСНОСТІ. 

Згідно з ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, 

користуватись і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може протиправно 

позбавлений права власності. Ст. 13 Конституції наголошує, що держава 

забезпечує захист прав усіх суб‘єктів права власності. 

Українська держава є суверенною у регулюванні усіх відносин власності 

на своїй території. 

Суб‘єктами права власності є український народ та інші учасники 

цивільних відносин: фізичні особи та юридичні особи. Учасниками цивільних 

відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 

громади, іноземні держави та інші суб‘єкти публічного права (ст.ст. 2, 318 ЦК 

України). 

Власність в Україні закріплена у таких формах (ст.ст. 325-327 ЦК 

України): 

- приватна (власність фізичних та юридичних осіб); 

- державна; 

- комунальна 

і всі форми власності є рівноправними. Держава створює рівні умови для 

розвитку усіх форм власності та їх захист. 

Предметом розгляду цієї лекції є злочинні посягання на право 

приватної, комунальної і державної власності, які мають в теперішній час 

велике поширення і набувають тенденцію до їх зростання, спричинюючи 

суттєву матеріальну шкоду. 
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У чинному КК України злочини проти власності передбачені у Розділі VI 

(ст. 185-198) Особливої частини, на відміну від КК 1960 року, який мав дві 

глави Особливої частини, в яких містилися статті, що передбачали кримінальну 

відповідальність за злочинні посягання на власність: 

- глава ІІ ―Злочини проти державної і колективної власності‖ (ст. 81-92 

КК); 

- глава V ―Злочини проти індивідуальної власності‖ (ст. 140-146 КК). 

Переважна більшість статей цих глав дублювали одна одну за змістом 

диспозицій кримінально-правових норм але відрізнялися санкціями. Більш 

суворо каралися злочинні посягання на державну або колективну власність, 

чим підкреслювалося пріоритетність захисту і більшої значимості цієї форми 

власності ніж індивідуальної. В чинному КК, у відповідності до Конституції 

України та Цивільного кодексу таке становище усунено. 

Знання вами цих складів злочинів має велике значення у вашій майбутній 

практичній діяльності в ОВС. Бо одним із головних завдань правоохоронних 

органів є захист власності від злочинних посягань. 
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I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

Злочинами проти власності називаються передбачені Кримінальним 

кодексом України діяння (статті 185-198), що посягають на економічні 

відносини власності. 

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, 

користуватись і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може бути 

протиправне позбавлений права власності. Право приватної власності є 

непорушним (ч. 4 ст. 41 Конституції). Стаття 13 Конституції України 

наголошує, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання. 

Конституційні економічні права та свободи громадян України, їх 

проголошення і захист мають особливе суспільне значення, оскільки 

економічна свобода власності є підґрунтям політичної, національної та 

релігійної свободи. 

Цивільним кодексом України закріплено три рівноправні форми власності - 

державну, комунальну і приватну. 

У ч. 1 статті 317 ЦК визначається, що ―Власникові належать права 

володіння, користування та розпоряджання своїм майном‖. 

Таким чином, економічні відносини власності - це забезпечена 

суспільством і державою можливість володіти, користуватися і розпоряджатися 

предметами власності. 

Суспільна сутність відносин власності полягає в тому, що власник має 

можливість володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, 

а всі інші члени суспільства зобов'язані не перешкоджати йому у його 

можливостях, не руйнувати їх. 

Саме тому держава закріплює економічні відносини власності правовими 

нормами - заборонами, головною з яких є норма - заповідь: «не вкради». 

Охоронювані Законом можливості власника володіти, користуватися і 

розпоряджатися належним йому майном і є об'єктом посягань злочинів проти 

власності. На ці можливості власника посягають всі злочини проти власності, 

на час чи назавжди руйнуючи (пошкоджуючи) їх. Суспільна сутність і 

шкідливість злочинів проти власності полягає в тому, що вони руйнують 

пошкоджують чи зовсім знищують (анулюють) економічні відносини власності, 

позбавляють власника можливостей володіти, користуватися і розпоряджатися 

своїм майном. Як при викраденні так і при знищенні майна (грошей, цінних 

паперів) власник на час чи назавжди втрачає свої можливості володіти, 

користуватися чи розпоряджатися викраденим чи знищеним. 

Головне в економічних відносинах власності - це належність певного 

фонду майна (чи певної речі) конкретній особі. Належність майна закріплює 

панування власника над річчю (речами), що вимагає від усіх інших осіб 

дотримування і не порушування цього панування, не заподіювання йому шкоди 

у володінні, користуванні його майном. Право власності лише юридично 

закріплює цю суспільну належність речей і охороняє (захищає) її. Тому право 
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власності як державно-правова форма закріплення економічних відносин 

власності злочином не пошкоджується. Злочини проти власності права 

власності не порушують і не руйнують, не знищують. Право власності не може 

бути ні викраденим, ні знищеним. Власник завжди має право вимагати 

повернення йому викраденого у нього майна. Власник завжди має право на 

викрадене майно, тобто право власності залишається цілим і не ушкодженим. 

Пленум Верховного Суду України у Постанові від 22 грудня 1995 року «Про 

судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» 

роз'яснив, що згідно зі ст. 50 Закону «Про власність» і частиною 3 статті 145 

ЦК власник у будь-якому випадку має право вимагати повернення (віндикації) 

свого майна з чужого незаконного володіння, а також належного йому майна, 

безоплатно набутого володарем від особи, яка не мала права його відчужувати. 

Отже, право власності злочином не руйнується і не знищується, не 

анулюється, тобто воно від злочину не страждає і шкода йому не заподіюється, 

а тому право власності е є об'єктом посягання. Злочини проти власності 

руйнують, пошкоджують на час чи на завжди економічні відносини власності, 

які є об'єктами викрадень чужого майна, грошей. 

Таким чином, родовим об'єктом злочинів проти власності є економічні 

відносини власності як закріплювані суспільством і державою можливості 

власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном. 

Видовими об'єктами злочинів проти власності є ті суспільні відносини 

власності, на які посягають окремі, конкретні види злочинів - крадіжки, 

грабежі, розбої, шахрайства і т. ін. 

Безпосереднім об'єктом злочинів проти власності є власність окремої особи 

(фізичної чи юридичної). 

Предметами злочинів проти власності є: 

1. Майно - матеріальні речі, створені працею людей для задоволення 

матеріальних і культурних потреб, що мають вартість і ціну. 

2. Гроші - національна та іноземна валюта, що знаходиться в обігові, а 

також інша валюта і валютні цінності. 

3. Цінні папери - облігації, чеки, сертифікати, векселі, акції тощо. 

Не визнаються предметами злочинів проти власності земля, її надра, ліси, 

дикі тварини і птахи. Згідно зі статтею 13 Конституції України земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права 

власності народу відповідно до Закону. 

Порушення встановленого порядку користування природними багатствами 

утворює окремі злочини, що передбачають відповідальність за такі порушення: 

незаконна порубка лісу (ст. 246 КК), незаконне полювання (ст. 248 КК), 

незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 

(ст. 249 КК), незаконне видобування корисних копалин (ст. 240 КК). Не є 

предметами злочинів проти власності майно, яке вилучене з цивільного обігу - 
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зброя, отрути, радіоактивні матеріали, наркотичні засоби, психотропні 

речовини і т. ін. Незаконне заволодіння чи користування такими речами 

утворює окремі злочини, передбачені статтями 262, 301, 308, 321, 326 КК. 

Головною об'єктивною ознакою злочинів проти власності є те, що 

відносини власності є їх головним безпосереднім об'єктом посягання. Інші 

об'єкти, яким злочинами проти власності заподіюється шкода, наприклад, 

здоров'я при розбійному нападі, є додатковим безпосереднім об'єктом 

посягання. За цією ознакою злочини проти власності потрібно відмежовувати 

він інших злочинів, якими заподіюється шкода у сфері відносин власності. Так, 

наприклад, при диверсії (ст. 113 КК), при пошкодженні шляхів сполучення і 

транспортних засобів (ст. 277 КК), пошкодженні або зруйнуванні нафтогазових 

трубопроводів (ст. 292 КК), знищенні чи зруйнуванні пам'яток культури (ст. 

298 КК), викраденні вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових 

речовин (ст. 262 КК), викраденні радіоактивних матеріалів (ст. 265 КК), 

викраденні наркотичних засобів психотропних речовин (ст. 308 КК) та інших 

головними безпосередніми об'єктами цих злочинів є не відносини власності. 

Відносини власності при скоєнні цих злочинів є додатковими безпосередніми 

об'єктами посягання. Головними безпосередніми об'єктами цих злочинів є інші 

суспільні відносини. Так, наприклад, головним безпосереднім об'єктом диверсії 

є економічна могутність України. Пошкодження чи зруйнування шляхів 

сполучення або транспортних засобів, викрадення вогнепальної зброї, бойових 

припасів або вибухових речовин – громадська безпека, викрадення 

наркотичних засобів або психотропних речовин - народне здоров'я. 

Другою головною ознакою злочинів проти власності є їх суб'єктивна 

сторона. Переважна більшість злочинів проти власності скоюється умисно і 

лише з прямим умислом. Такою є суб'єктивна сторона усіх видів викрадення 

чужого майна (статті 185-191 КК). Лише два із злочинів проти власності 

можуть вчинюватися як з прямим, так і з непрямим умислом - це умисне 

знищення чи пошкодження чужого майна (ст. 194 КК). І тільки два із злочинів 

проти власності вчинюються з необережності - це необережне знищення чи 

пошкодження чужого майна (ст. 196 КК), а також злочинне недбале ставлення 

до охорони чужого майна (ст. 197 КК). 

Із суб'єктивних ознак злочинів проти власності найбільше практичне 

значення мають мотив і мета. Майже всі злочини проти власності вчинюються 

із корисливих мотивів з метою неправомірного збагачення, нелегального 

набуття майна, грошей, цінностей; з інших спонукань (помсти, кар‘єризму, 

хуліганства) можуть бути скоєні лише два злочини - погроза знищення чужого 

майна (ст. 195 КК) і умисне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 

194 КК). 

З урахуванням способу вчинення, а також мотиву і мети всі злочини проти 

власності розподіляються на три групи: 

1. Викрадення чужого майна (грошей, цінностей). Такими є: крадіжка (ст. 

185 КК), грабіж (ст. 186 КК), шахрайство (ст. 190 КК), привласнення, розтрата і 

заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК), 
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розбій (ст. 187 КК), вимагання (ст. 189 КК). Ці злочини характеризуються 

протиправним корисливим заволодінням чужим майном, поєднаним з 

вилученням цього майна з володіння власника. 

2. Спричинення власникові майнової шкоди. Це також корисливі посягання 

на власність, але вони не мають ознак викрадення – спричинення майнової 

шкоди обманом або зловживанням довір'я (ст. 192 КК), привласнення 

знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна (ст. 

193 КК). Ці злочини вчинюються також з корисливих мотивів, але вони не 

поєднані з безпосереднім вилученням чужого майна із володіння власника. 

3. Некорисливі посягання на власність. До них належать умисне знищення 

або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК), необережне знищення чужого 

майна (ст. 196 КК), злочинно недбале ставлення до охорони чужого майна (ст. 

197 КК), а також погроза знищення чужого майна (ст. 195 КК). 

Окремим злочином, віднесеним до розділу VI «Злочини проти власності», є 

передбачений ст. 198 КК злочин, який безпосередньо на економічні відносини 

власності не посягає, а лише сприяє посяганням на власність. 

Не обіцяне заздалегідь придбання чи збут майна, що було викраденим 

(крадіжкою, грабежем, розбоєм чи шахрайством або іншим чином), надає 

злодієві суттєву допомогу у реалізації здобутого злочином, оскільки у 

злочинця часто немає проблеми вкрасти, а є проблема реалізації викраденого. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, суспільна сутність і шкідливість злочинів проти 

власності полягає у тому, що вони руйнують, пошкоджують чи зовсім 

знищують економічні відносини власності, позбавляють власника 

можливостей володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. 

Одним із способів захисту права власності з боку держави є кримінально-

правова охорона його від злочинних посягань на нього. В Розділі VI 

Особливої частини КК розміщені статті, які передбачають кримінальну 

відповідальність за різні види злочинних посягань на чуже майно, незалежно 

від форм власності. Ці злочини за певними ознаками з урахуванням мотиву й 

мети поділяються на три групи. 

 

II. ВИКРАДЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 

Викраденням у кримінальному праві називається корисливе, протиправне і 

неоплатне заволодіння чужим майном або іншими предметами власності з 

метою звернути їх у свою власність. Немає ніяких підстав вважати ознакою 

викрадення вилучення майна із фондів власника, оскільки така його властивість 

визначається заволодінням майна, яке без вилучення неможливе 

Суспільна сутність викрадення полягає в тому, що злочинець ставить себе 

на місце власника, і якщо злочин не буде викрито, то злочинець буде володіти і 

використовувати чуже майно як своє власне. Він може ним також і 

розпорядитися як власник. При вдалому для злочинця випадку він стає 

фактичним володарем майна і його фактичним власником, а право власності 
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залишається у законного його власника. Останній не позбавляється права на 

своє майно і тому він завжди може примусово (за судом) вимагати повернення 

йому його речі, а коли це вже стало неможливим – відшкодувати йому збитки. 

В цьому якраз і полягає суспільна небезпечність викрадень - вони позбавляють 

власника можливості володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. 

Так порушується одне з головних суспільних відносин: власність. 

При з'ясуванні суспільної сутності викрадень необхідно відрізняти 

економічні відносини власності і право власності як їх юридичне закріплення, 

юридичне оформлення. Викрадення чужого майна права власності на це майно 

не руйнує, не порушує. Право власності на викрадене майно завжди 

залишається за власником. Викрадення чужого майна порушують лише 

економічні відносини власності - забезпечувані суспільством і державою 

можливості для власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним 

йому майном. Ці економічні відносини і є родовим об'єктом викрадень чужого 

майна. 

Безпосереднім об'єктом викрадення є власність окремої певної особи 

(фізичної чи юридичної). Для кваліфікації викрадення фактична належність 

викраденого юридичного значення не має, і вчинене кваліфікується як злочин 

проти приватної чи державної або колективної власності незалежно від 

фактичної належності майна, оскільки згідно зі ст. 13 Конституції України всі 

суб'єкти права власності рівні перед законом. 

Предметами викрадення можуть бути: 

І) майно; 

2) гроші; 

3) цінні папери, які вже перебувають у власності певної особи. 

 

Предметом викрадення може бути майно: 

а) яке вже знаходилось у майнових фондах організації, установи чи 

підприємства, вже перейшло у власність особи на законних підставах чи 

фактично було у її володінні. Не може бути предметом викрадення те майно 

(речі), яке ще не надійшло в фонди організації, а лише повинно було їй 

передане (податок, мито тощо), або такі речі, які вже вибули із цих фондів на 

законних підставах; 

б) передане власником для тимчасового користування службовим особам 

або приватним особам, для службового користування, для перевезення, 

переробки, ремонту тощо; 

в) вилучене з фондів організації чи іншої особи без законних підстав 

(викрадене - тому - викрадення викраденого теж викрадення); 

г) вилучене з природного стану із застосуванням і витратами праці, яке має 

грошову вартість та ціну (речі, видобуті із надр, виготовлені, вирощені і т. ін.). 

Не можуть бути предметом викрадення дикоростучі рослини та їх плоди, не 

вилучені із природного стану корисні копалини, дикі тварини, птахи; 

д) речі, які перебувають у приватній власності громадян і були передані на 

зберігання, для перевезення або іншої мети організації чи установі, яка несе за 
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них матеріальну відповідальність; 

е) предметом шахрайства є не тільки майно, а і право на нього (надання 

права вимагати виконання зобов'язань, документи, які надають право на 

отримання майна тощо), а предметом вимагання - і будь-які дії майнового 

характеру (передача майнових вигод або відмова від них, відмова від права на 

майно тощо). 

Не можуть бути предметом викрадень: 

1) речі, які були викинуті власником через відсутність потреби в них, тобто 

як речі йому непотрібні (деякі відходи виробництва, не здатні задовольнити 

якусь потребу в них тощо), що не мають ніякої економічної, господарської або 

культурної чи іншої корисної цінності . Заволодіння такими речами 

викраденням не визнається, оскільки відносин власності не порушує; 

2) документи, які не є цінними паперами - квитанції, накладні, чеки, 

вимоги тощо. При певних умовах викрадення такого документа може бути 

готуванням до викрадення майна. При відповідних умовах викрадення 

документа кваліфікується за ст. 357 КК; 

3) речі, вилучені з цивільного обігу - зброя, наркотики, радіоактивні 

матеріали, а також предмети, що знаходяться в могилі чи на могилі. 

Викрадення цих предметів утворює самостійні злочини, передбачені ст. 

263, 265, 267, 305-321 КК. 

Таким чином, предметом викрадення може бути майно як сукупність 

речей, які мають матеріальну цінність, грошову оцінку (ціну) і знаходяться в 

цивільному обігові, а також гроші та цінні папери. 

Тут ми не торкаємося тієї господарської сторони використовування 

відходів виробництва, яка стверджує, що немає відходів виробництва, які б не 

можна було використати (безвідходне виробництво, бо це питання не 

юридичне, а господарське, економічне). 

Важливою ознакою об'єктивної сторони викрадення є настання його 

злочинних наслідків - зменшення майна власника з одного боку і збагачення за 

його рахунок злодія, тобто обов'язкова об'єктивна ознака викрадення - є 

заподіяння майнової шкоди власникові. 

Об'єктивно викраденням називається протиправне і безоплатне 

привласнення чужого майна. Ознака протиправності викрадення стверджує те, 

що винний не має ні дійсного, ні уявного права на заволодіння цим майном. Він 

усвідомлює при викраденні, що це майно чуже, що воно йому не належить і він 

захоплює його протиправне. 

Не можуть кваліфікуватися як викрадення дії особи, яка має право на 

отримання певного майна, але порушує встановлений порядок його передачі - 

отримання. Не утворюють викрадення і випадки помилки. 

Наприклад, неправильно були кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК дії 3., 

засудженого за те, що він за попередньою змовою з С. викрав пиломатеріали на 

суму 766 грн., які відвіз собі на дачу. 

Судова колегія Верховного Суду України, розглянувши справу, в своїй 

ухвалі зазначила, що суд не зібрав достатньо доказів того, що 3. мав намір 
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викрасти пиломатеріали. У ході досудового слідства і в судовому засіданні 3. 

послідовно твердив, що не знав, яким чином буде оформлено одержання 

пиломатеріалів, не знав їх вартості. Ще до початку робочого дня він приїхав до 

С. і в службовому кабінеті вручив йому 700 грн. для оплати зазначених 

матеріалів. У справі встановлено, що всі дії по одержанню і списанню 

пиломатеріалів проведено за вказівкою С., а 3. лише придбав їх з порушенням 

встановленого порядку оплати, що не свідчить про наявність у нього умислу на 

їх викрадення за змовою з С. Інших доказів у причетності 3. до викрадення 

зазначених матеріальних цінностей у справі немає. Отже, в діях 3. не має 

складу злочину. 

 

Заволодіння чужим майном визнається неоплатним, якщо воно було 

неоплачене зовсім, або була оплачена лише його частина чи оплата була значно 

нижчою його дійсної вартості. Коли була оплачена частина привласненого 

майна, то викраденою визнається неоплачена частина. 

Неоплатним визнається привласнення і тоді, коли винна особа замінила 

майно на менш цінне з метою привласнити більш цінне майно. 

З неоплатністю викрадення тісно пов'язана корислива мета цих злочинів. 

Корисливістю у кримінальному праві називається прагнення до 

матеріального надбання, бажання винного звернути майно у свою власність - 

назавжди без наміру колись вернути його власнику чи відшкодувати його 

вартість. 

 

Корисливий мотив - обов'язкова ознака викрадення. Без корисливості 

викрадення немає. Корисливий мотив не виключається і тоді, коли викрадене 

майно передається іншим, третім особам, а також тоді, коли інші особи (при 

викраденні групою осіб) діяли за іншими спонуканнями. 

Викрадення вважається закінченим з моменту заподіяння майнової шкоди 

власнику, тобто з того моменту, коли власник втрачає можливість володіти, 

користуватися та розпоряджатися майном. 

Пленум Верховного Суду України у поставові від 25 грудня 1992 р. 

зазначив, що крадіжка і грабіж вважаються закінченими з моменту, коли винна 

особа вилучила майно і має реальну можливість розпорядитися чи 

користуватися ним (заховати, передати іншим особам тощо) . 

 

Вимагання вважається закінченим з моменту пред'явлення вимоги, 

поєднаної з погрозою застосувати насильство, пошкодити чи знищити майно, 

незалежно від досягнення винною особою поставленої мети. 

Якщо викрадення чиниться з охоронюваної території, то воно вважається 

закінченим з того моменту, коли викрадене майно було винесене за межі 

території, оскільки воно вже вилучено з володіння власника, і винна особа має 

реальну можливість ним скористатися чи розпорядитися (продати, віддати, 

поміняти і т. ін.). 

Безпідставно, наприклад, були кваліфіковані дії О. і П. як закінчений 
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злочин за ч. 3 ст. 191 КК. Вони були визнані винними в тому, що пізно ввечері, 

працюючи операторами підприємства по забезпеченню нафтопродуктами, 

зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з Ш., 

викрали на території підприємства 120 л пального вартістю 12 400 грн., до 

сховища якого мали доступ у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Але 

при спробі винести шість каністр були затримані працівниками міліції. 

Президія обласного суду, розглянувши справу, визнала кваліфікацію дій О. 

і Л. неправильною і вказала, що всі троє обвинувачених були затримані з 

викраденим на території підприємства, коли ще не дійшли до воріт прохідної. 

Отже, вони не мали реальної можливості розпоряджатися вилученим пальним 

або користуватися ним. Згідно зі ст. 15 КК, якщо злочин не було доведено до 

кінця з причин, що не залежали від волі винного, такі дії кваліфікуються як 

замах на злочин. За таких обставин, вказала президія, дії засуджених 

підлягають перекваліфікації з ч. З ст. 191 КК на ст. 15 і ч. 1ст. 191 КК. 

 

Доки можливість використати майно, розпорядитися ним не настала, 

суб'єкт не може вважати, що він уже виконав всі дії, необхідні для досягнення 

наслідків - збагатіти за рахунок чужого викраденого майна. 

Якщо ці наслідки не настали за обставин від винного незалежних, то його 

дії кваліфікуються як незакінчений замах за ч. 3 ст. 15 КК. 

Розбій вважається закінченим з моменту нападу, поєднаного з 

застосуванням або з погрозою застосування насильства, небезпечного для 

життя чи здоров'я, незалежно від того, заволоділа винна особа майном 

потерпілого чи ні. 

Таким чином, у всіх випадках, крім розбою, викрадення визнається 

закінченим при наявності двох умов: 

1) заподіяння власникові майнові шкоди (майна немає, немає можливості 

його використовувати чи розпоряджатися ним); 

2) незаконного збагачення винного за рахунок чужого (викраденого) 

майна. 

 

Викрадення можна визнати закінченим тоді, коди винний повністю 

реалізував свій намір - заволодіти чужим майном і привласнити його. Якраз 

тоді він і має можливість розпорядитися ним чи використати його. Якщо 

винний не зміг здійснити свій намір з обставин від нього незалежних, то його 

дії кваліфікуються як замах на викрадення. Наприклад, при відсутності майна, 

чи певної суми грошей або коли він не зміг подолати перешкод (відчинити 

двері, виламати грати, знайти сховище, відчинити сейф тощо), чи йому 

перешкодили здійснити намір інші особи (охоронці, власники і т. ін.). 

Наприклад, неправильно були кваліфіковані дії П. за ч. 4 ст. 185 КК. 

Органи досудового слідства і суд визнали, що П. вчинив крадіжку державного 

майна у великих розмірах. Але їх висновки, що крадіжка була закінченою, не 

підтверджуються доказами у справі. Як зазначила президія обласного суду, з 

матеріалів, справи видно, що П. був затриманий працівниками міліції, коли 
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перебував у приміщенні магазину. Частину викрадених товарів було знайдено у 

нього, а частину - біля магазину. Оскільки П. був затриманий на місці злочину і 

не встиг розпорядитися викраденим, його дії не можна розглядати як закінчену 

крадіжку. 

На підставі цього президія обласного суду перекваліфікувала дії П. з ч. 4 

ст. 185 КК на ст. 15 КК і ч. З ст. 185 КК як замах на крадіжку чужого майна у 

значних розмірах з проникненням у приміщення. 

 

Якщо особа вчинила замах на викрадення і від закінчення злочину 

добровільно відмовилась, то вона не підлягає відповідальності за замах на 

викрадення. 

Неправильно, наприклад, були кваліфіковані міським судом за ст. 15 і ч. 2 

ст. 185 КК дії В., який намагався викрасти товари із магазину, але не зміг 

довести свій намір до кінця з незалежних від нього причин. На попередньому 

слідстві і у судовому засіданні В. пояснив, що дійсно мав намір вчинити цю 

крадіжку,  але, дійшовши до прилавка, злякався відповідальності і вийшов з 

магазину. Суд визнав ці показання правдивими. Проте, всупереч цьому у 

вироку вказано, що В. залишив магазин, не довівши злочину до кінця тому, що 

почув шум автомобіля, який наближався, і злякався, що його затримають. 

Такий висновок суду, зазначила в своїй ухвалі судова колегія Верховного Суду 

України - нічим не обґрунтований  суперечить показанням свідків Ч. і М. про 

те, що В. залишив магазин до прибуття автомашини з працівниками міліції. Він 

був затриманий лише через деякий час і не біля магазину, а за 300 м від нього. 

Таким чином, показання В. про те, що він добровільно відмовився від 

вчинення злочину, нічим не спростовані. Відповідно до ст. 17 КК особа, яка 

добровільно відмовилась від доведення злочину до кінця, підлягає 

кримінальній відповідальності тільки в тому разі, коли фактично вчинене нею 

містить склад іншого злочину.  

На підставі цього судова колегія Верховного Суду України вирок про 

засудження В. за замах на вчинення крадіжки скасувала і справу закрила за 

відсутністю в його діях складу злочину. 

З урахуванням всіх розглянутих ознак викрадення може бути визначене як 

протиправне, корисливе і неоплатне заволодіння чужим майном з метою 

звернути його у свою власність і стати його фактичним власником. 

Поняття «викрадення» є родове, поєднуюче спільні ознаки цілої низки 

посягань на чужу власність - крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства, 

привласнення тощо. Різноманітні види викрадень відрізняються способом їх 

вчинення. Способи викрадень визначені законом: 

1) крадіжка - таємно (ст. 185 КК), 

2) грабіж - відкрито та з застосуванням насильства (ст.186КК); 

3) розбій - нападом (ст. 187 КК); 

4) шахрайство - обманом (ст. 190 КК); 

5) привласнення чи розтрата - зловживанням довір'ям відносно чужого 

майна (ст. 191 КК); 
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6) вимагання - психічного насильства (погроз та шантажу)-(ст. 189 КК); 

7) зловживання службовим становищем - (ч. 2 ст. 191 КК). 

 

Чинне законодавство України передбачає кваліфікуючі ознаки, за 

наявністю яких викрадення визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах. 

Вказані ознаки можна розділити на дві групи: 

1. загальні - притаманні всім викраденням; 

2. особливі - притаманні тільки деяким, окремим способам викрадень. 

 

Загальними кваліфікуючими ознаками викрадень є: 

а) повторність; 

б) вчинення викрадення за попередньою змовою групою осіб; 

в) у великих розмірах; 

г) вчинення викрадення у особливо великих розмірах. 

 

Особливими чи спеціальними кваліфікуючими ознаками викрадень є: 

а) викрадення вчинене з проникненням у житло, інше приміщення чи 

сховище - ч. 3 ст. 185, ч. З ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК; 

б) викрадення з застосуванням насильства - ч. 2 от. 186, Ч. 1 ст. 187, ч. З і 4 

ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК; 

в) викрадення, поєднане із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень - ч. 4 

ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК; 

г) викрадення, яке завдало значної шкоди потерпілому - ч. 3 ст. 185, ч. З ст. 

186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 КК; 

д) викрадення, яке завдало великої шкоди потерпілому чи спричинило інші 

тяжкі наслідки -ч.4 ст. 187 КК; 

е) викрадення у великих чи особливо великих розмірах -ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 

186, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК; 

ж) викрадення, вчинене організованою групою - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 

4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК. 

 

Повторність як кваліфікуюча ознака викрадення передбачена частинами 2-

ми статей 185, 186,189, 190 КК. Поняття повторності надається у частині 1 

примітки до ст. 185 КК. Викрадення, вчинене способом крадіжки (ст. 185), 

грабежу (ст. 186), розтрати, привласнення чи зловживанням службовим станом 

(ст. 191), та шахрайство (ст. 190) визнається вчиненим повторно, якщо йому 

передувало вчинення цією особою якого-небудь із цих злочинів або злочинів, 

передбачених статтями 187, 262 КК. 

Згідно з законом викрадення визнається повторним: 

1. У випадках закінченого попереднього злочину, готування до нього чи 

замаху на нього. 

2. Як тоді, коли винна особа була виконавцем попереднього злочину, так і 

тоді, коли вона брала в ньому участь в ролі пособника, підбурювача чи 

організатора. 
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3. Злочин визнається повторним незалежно від того, чи була особа 

притягнена до відповідальності за попередній злочин, чи була вона за нього 

засуджена, чи відбувала за нього покарання і відбула його. Викрадення 

визнається повторним незалежно від того - від різних чи від одного власника 

вилучалось майно (гроші), окрім випадків, коли викрадення було 

продовжуваним. 

 

Продовжуваним викраденням визнається неодноразове незаконне 

безоплатне вилучення чужого майна, що складається з кількох тотожних 

злочинних дій, які мають загальну мету незаконного заволодіння майном, що 

охоплюються єдиним умислом винного і становлять у своїй сукупності один 

злочин . 

Повторність розбою має особливості. Розбій (ст. 187 КК) вважається 

повторним тільки тоді, коли йому передувало вчинення такого самого злочину 

(передбаченого ст. 187 КК) чи бандитизму (ст. 257 КК). 

Не утворюють повторності: 

1 Викрадення, відносно яких закінчилися строки давності (ст. 49 КК) чи за 

які судимість знята або погашена (ст.89-91КК). 

2. Продовжуване викрадення, яке утворюють кілька тотожних дій, 

поєднаних єдиним умислом. 

3. Замах на викрадення з наступною добровільною відмовою від 

закінчення злочину (ст. 17 КК). 

4. Повторення раніше невдалої спроби викрасти те ж саме майно чи ту ж 

саму річ. 

Як вчинене за попередньою змовою групою осіб викрадення 

кваліфікується тоді, коли в його вчиненні брали участь двоє або більше осіб, які 

попередньо, до початку викрадення чи під час нього домовилися вчинити його 

спільно. Крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство і вимагання кваліфікуються як 

вчинені за попередньою змовою групою осіб тоді, коли у вчиненні відповідного 

злочину брали участь за домовленістю як співвиконавці дві і більше особи. 

Викрадення не може кваліфікуватися як вчинене за попередньою змовою 

групою осіб, якщо викрадення було вчинене безпосередньо однією особою, а 

інші були підмовниками чи пособниками. 

Неправильно були кваліфіковані, наприклад, дії М-кова за ч. 2 ст. 185 КК, 

дії М.- за ст. 27 та ч. 2 ст. 185 КК. Вони були засуджені за крадіжку за 

попередньою змовою державного майна (водій автомашини М-ков на прохання 

М. продав йому 400 л бензину під час його перевезення з нафтобази до 

радгоспу). Із справи вбачається, і суд визнав це встановленим, що бензин украв 

М-ков, а М. безпосередньої участі у злочині не брав - він лише підмовив М-

кова вчинити крадіжку і купив у нього цей бензин. Викраденням, вчиненим за 

попередньою змовою групою осіб, розуміється таке - зазначила президія 

обласного суду, розглянувши цю справу - в якому брали участь двоє або більше 

осіб, котрі заздалегідь домовились про це. Оскільки М. безпосередньої участі у 
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злочині не брав, його дії і дії М-кова не можуть кваліфікуватися як крадіжка 

державного майна, вчинена за попередньою змовою групою осіб. 

На підставі наведеного президія обласного суду вирок змінила і 

кваліфікувала дії М-кова як крадіжку державного майна у значних розмірах за 

ч. 1 ст. 185, а дії М. - як підмову до вчинення зазначеного злочину за ст. 27 і ч. 1 

ст. 185 КК. 

 

Вчинення викрадення за попередньою змовою групою осіб має свої 

особливості. Ця кваліфікуюча обставина характеризується двома головними 

ознаками: 

1) вчинення викрадення групою не менше двох суб'єктів, які 

безпосередньо брали участь в цьому злочині. Співучасть у викраденні, яке було 

вчинене одним виконавцем злочину, не утворює групи. Для визнання групи не 

потрібно доводити її стійкості, міцної поєднаності та особливої організованості. 

Викрадення кваліфікується як вчинене групою осіб залежно від того, чи 

інші учасники злочину на підставі ч. 2 ст. 22 КК підлягають відповідальності. 

2) наявність попередньої, до початку викрадення змови між членами групи 

про вчинення викрадення. 

За наявністю сукупності цих двох ознак викрадення і кваліфікується як 

вчинене за попередньою змовою групою осіб за частинами другими статей 185 

КК без застосування  ст. 27 КК. 

Згідно з пунктом 3 примітки до ст. 185 КК викрадення визнається 

вчиненим у великих розмірах і вважається таким, що завдало великої майнової 

шкоди, якщо воно вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка у двісті 

п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. Для визначення розміру викрадення застосовуються і державні 

роздрібні ціни, а при їх відсутності - ціни на аналогічні товари. 

Крім вартості викраденого майна враховується також вага, обсяг, кількість 

викраденого та значущість його для  власника. Але вирішальною є грошова 

вартість викраденого майна, оскільки в ній відбиваються і всі інші показники.  

У справах про викрадення державного майна, коли заподіяні матеріальні 

збитки стягуються у кратному обчисленні (наприклад, при викраденні м'яса та 

м'ясопродуктів), дії винних за ознакою значного, великого або особливо 

великого розміру викрадення у всіх випадках кваліфікуються, виходячи з 

вартості викраденого, яка визначається залежно від виду продукції за 

роздрібними, закупочними або іншими державними цінами 

У Постанові від 31 березня 1989 року № 3 «Про практику застосування 

судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, 

заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» Пленум 

Верховного Суду України роз'яснив, що розмір шкоди, заподіяної викраденням, 

нестачею, умисним знищенням, умисним псуванням матеріальних цінностей, 

визначається відповідно до Закону України від 6 червня 1995 року «Про 

визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації 

викраденням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінного 
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каміння та валютних цінностей», «Порядку визначення розміру збитків від 

викрадення, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 22 січня 1996 р. № 116 (зі 

змінами, внесеними постановами від 27 серпня 1996 р. № 1009 та від 20 січня 

1997 р. № 34), до інших нормативно-правових актів щодо цін і ціноутворення. 

При визначенні розміру шкоди суд має виходити з цін на майно, що діють 

у даній місцевості на час розгляду справи, і застосовувати встановлені 

нормативно-правовими актами для даних випадків кратність, коефіцієнти, 

індекси, податок на добавлену вартість, акцизний збір тощо. 

Вартість викраденого майна, визначена із застосуванням коефіцієнта, має 

враховуватися як при вирахуванні розміру матеріальних збитків, так і при 

кваліфікації злочину. 

У тих випадках, коли збитки заподіюються викраденням або нестачею 

м'яса, молока, м'ясних і молочних продуктів, розмір сум, що піддягають 

стягненню на відшкодування збитків, визначається за державними роздрібними 

цінами на ці товари із застосуванням коефіцієнтів: м'ясо і м ясні продукти - 3, 

молоко і молочні продукти - 2,5.  

При кваліфікації дій осіб, винних у викраденні або втраті м'яса, молока, 

м'ясних та молочних продуктів необхідно виходити з одноразової вартості 

викраденого або втраченого майна. Вартість викраденої продукції і товарів у 

підприємствах громадського харчування і в комісійній торгівлі визначається за 

цінами, встановленими для реалізації цієї продукції і товарів. 

У тих випадках, коли роздрібні ціни нижчі оптових, для визначення 

розміру викрадення застосовуються оптові ціни, незалежно від того, викрадене 

майно в організацій, які займаються роздрібною торгівлею, чи в інших 

організацій. 

Якщо роздрібні ціни на викрадене майно відсутні, і немає можливості 

визначити його вартість за порядком, передбаченим Державним комітетом, то 

вартість викраденого визначається експертами. 

При викраденні майна та інших цінностей, відносно яких законодавством 

встановлений особливий порядок визначення розміру заподіяної шкоди 

(дорогоцінні метали, каміння тощо) вартість викраденого визначається за цим 

порядком. Кваліфікація викрадення при цьому проводиться, виходячи з 

однократної вартості викраденого, без урахування додаткових коефіцієнтів. 

При кваліфікації викрадень іноземної валюти, платіжних документів, 

фондових цінностей в іноземній валюті їх вартість визначається за курсом 

Держбанку на день вчинення злочину, а розмір відшкодування заподіяних 

злочином збитків - за відповідними цінами на час вирішення справи в суді. 

Викрадення з контейнерів товарів, на які є роздрібна ціна, їх вартість 

визначається за цими цінами, а вартість майна громадян - виходячи з ціни, яка 

була вказана в товарних  документах при відправленні вантажу. 

Вартість сільськогосподарської продукції визначається за 

середньоринковими цінами, що існували на день викрадення. 

Розмір шкоди, заподіяної викраденням квитків до театрів, оплачених 
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талонів єдиного державного фонду на паливні та мастильні матеріали, 

одноразових проїзних автобусних чи тролейбусних квитків, визначається за їх 

номінальною вартістю і кваліфікується як закінчений злочин. 

При визначенні розміру викрадення враховується: 

1) все майно, викрадене з одного і того самого місця, одним і тим самим 

способом; 

2) все майно, викрадене групою осіб, незалежно від частки кожного із 

співучасників; 

3) все майно (та гроші) використане, реалізоване чи повернене. 

 

У тих випадках, коли умисел винного був спрямований на викрадення у 

великому розмірі, але фактично викрадення було вчинене лише на незначну 

суму, дії винного кваліфікуються як замах на викрадення у великому розмірі за 

ст. 15 та відповідною частиною статей Особливої частини (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 

186, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 187 КК). 

У разі вчинення винною особою декількох злочинів проти власності, одні з 

яких були закінченими, а інші - ні, незакінчені злочини кваліфікуються окремо 

з посиланням на відповідну частину ст. 15 КК. 

Вартість викраденого майна повинна бути повністю обгрунтована і 

доведена. Осудною може бути лише така сума, яка не викликає ніяких сумнівів 

і доведена всіма доказами у справі.  

Неправильно були кваліфіковані, наприклад, за ч. 4 ст. 185 КК дії П. Він 

був засуджений за те, що проник до магазину і викрав звідти матеріальні 

цінності та гроші на суму 5133 грн. 

У стадії розслідування і в суді П. пояснив, що одразу ж після вчинення 

злочину його було затримано, і все викрадене майно на суму 1343 грн. (грошей, 

за словами підсудного, він не викрадав) у нього було вилучено. У викраденні 

цінностей саме на таку суму П. визнав себе винним. Ці пояснення засудженого 

об'єктивно підтверджуються описом вилученого у нього майна та рапортом 

працівника міліції, який безпосередньо затримав П. з викраденим майном. Під 

час обшуку як самого П., так і його квартири, ніяких інших викрадених речей 

чи грошей не знайдено. Висновок суду, що П. викрав матеріальних цінностей 

на значно більшу суму, а саме на 5133 грн. цілком побудований на даних 

інвентаризації матеріальних цінностей, згідно з якою саме на таку суму в 

магазині виявлено нестачу. Проте наявність нестачі сама по собі не свідчить, 

що вона виникла у зв'язку зі злочинними діями засудженого. 

За таких обставин, як вказала судова колегія Верховного Суду, необхідно 

визнати, що П. викрав із магазину матеріальних цінностей на суму 1343 грн., 

а тому його дії належить кваліфікувати не за ч. 4, а за ч. 3 ст. 185 КК. 

 

У тих же випадках, коли винна особа мала намір викрасти певну суму 

грошей чи майна на певну суму, а фактично викрала більше, то її дії 

кваліфікуються, виходячи з тієї суми, яка фактично була викрадена. 

Правильно, наприклад, були кваліфіковані дії Т. Його було засуджено за 
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те, що він, зламавши замок, проник до магазину і викрав грошову виручку в 

сумі 10 528 грн. У поданій на вирок суду касаційній скарзі засуджений просив 

перекваліфікувати його дії за ч. 3 ст. 185 КК, виходячи з того, що, проникаючи 

до магазину, мав намір вкрасти одноденну виручку, тобто 500-700 грн., але, 

знайшовши більшу суму, грошей не перелічував. 

Судова колегія Верховного Суду України підстав для задоволення скарги 

не знайшла, оскільки у справі повністю доведено, що Т. вночі зламав замок, 

проник до магазину і викрав грошову виручку в сумі 10 528 грн., а тому його дії 

за ч. 5 ст. 185 КК кваліфіковано правильно. 

Таке рішення судової колегії Верховного Суду є правильним, оскільки 

воно грунтується на тих підставах, що винність особи, яка вчинила злочин, 

визначається її психічним ставленням до злочину не взагалі, а лише під час і 

саме в момент вчинення злочинних дій. Тому вирішальне значення мають не 

думки, міркування чи наміри, які були у особи напередодні, а ті з них, які вона 

мала під час вчинення злочину. У даному випадку Т. мав намір викрасти 

одноденну виручку (500-700 грн.) заздалегідь, до вчинення злочину. Але коли 

він відчинив шафу, де були сховані гроші, і побачив, що там лежить значно 

більше грошей, у нього негайно намір змінився, і він захопив їх усі - 10 528 грн. 

Таким чином, у момент викрадення грошей Т. вже мав намір викрасти саме цю 

суму, про що свідчить і те, що він грошей не перелічував. Якби у нього був 

інший намір, то він діяв би інакше. Тому за викрадення цієї суми він і повинен 

відповідати, а отже, його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 185 КК правильно. 

Згідно з пунктом 4 примітки до 4 ст. 185 КК викрадення чужого майна 

визнається вчиненим в особливо великих розмірах, якщо воно вчинено однією 

особою чи групою осіб на суму, яка у шістсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

При визначенні особливо великого розміру викрадення враховуються: 

1 Всі викрадення, вчинені винним, незалежно від витоку, способу, форми і 

часу вчинення злочинів. 

2. Вся вартість викраденого групою осіб незалежно від частки, отриманої 

кожним співучасником (вирішальним є не розмір прибутку кожного злодія, а 

розмір заподіяної власнику майнової шкоди їх спільними діями). 

 

Разом з тим при вчиненні викрадення в особливо великих розмірах групою 

осіб, дії окремого співучасника кваліфікуються за відповідними частинами ст. 

185-191 КК тільки у випадках, коли ця особа брала безпосередню участь у 

викраденні чи допомагала в цьому іншим співучасникам. 

У загальну суму викраденого не зараховується вартість викраденого 

злочинами: 

1) за які особа вже була засуджена, чи відносно яких спливли строки 

давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 49 КК), 

2) які були вчинені одним із співучасників самостійно, незалежно від 

інших. 
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У тих випадках, коли умисел винного був спрямований на викрадення в 

особливо великих розмірах, але за незалежні них від нього причин він не зміг 

досягти цих наслідків, його дії кваліфікуються як замах на викрадення майна-

особливо великих розмірах за ст. 15 і відповідними частинами ст. 185-191 КК. 

Отже, вчинення декількох викрадень будь-яким способом (таємно, 

відкрито, з допомогою обману та іншими), які взагалі утворюють особливо 

великий розмір, кваліфікується за відповідними частинами ст. 185-191 КК. 

Найбільше практичне значення має спосіб вчинення викрадення як 

найважливіша його ознака. В залежності від способу викрадення законом 

диференціюється кримінальна відповідальність за різні види цих злочинів. 

Викрадення чужого майна шляхом крадіжки (ст. 185 КК) 

Найпоширенішим є таємний спосіб викрадення - крадіжка. Головна ознака 

крадіжки - це таємний спосіб викрадення чужого майна. 

Таємно - означає непомітно: 

1) для власника, володаря або охоронця - за їхвідсутності, чи і в їх 

присутності, але коли вони не помічають чи не усвідомлюють факту 

викрадення (через різні особливі обставини); 

2) для третіх осіб (сторонніх), які не помічають викрадення або не 

усвідомлюють сутності того, що відбувається. 

 

Викрадення визнається таємним і тоді, коли воно спостерігається і 

усвідомлюється співучасниками та особами, причетними до цього злочину. 

Найскладніше визначити - таємний чи відкритий характер має викрадення 

чужого майна тоді, коли воно вчинюється в присутності сторонніх осіб (які не є 

матеріально відповідальними особами, ні охоронцями майна, ні особами, що 

використовують його для роботи тощо). Такі викрадення трапляються на 

багатьох виробництвах - кондитерської, горілчаної, м'ясо-молочної 

промисловості і т. ін. – в присутності співпрацівників, співслужбовців, які 

бачать і усвідомлюють викрадення, що розуміє і винна особа. 

За таких обставин викрадення визнається таємним чи відкритим залежно 

від оцінки винним оцінки присутніми його поведінки. Якщо винний вважає або 

безсумнівно знає, що присутні при цьому схвалюють його дії чи принаймні 

байдуже ставляться до цього, то викрадення визнається таємним. Якщо ж винна 

особа не знає, як оцінюють присутні його дії, а тим більше, коли знає, що 

присутні не схвалюють їх, і все ж таки чинить викрадення, то воно визнається 

відкритим. 

Викрадення визнається таємним і тоді, коли воно вчинюється в 

присутності будь-яких осіб, які не усвідомлюють факт викрадення через 

малоліття (до 5-6-літнього віку), хворобливість, або через інші особливі 

обставини. При відмежуванні крадіжки від грабежу, - зазначив Пленум 

Верховного Суду України, - належить виходити з направленості умислу винної 

особи і даних про те, чи усвідомлювали потерпілий або інші особи характер 

вчинюваних винним дій. У зв'язку з цим викрадення належить кваліфікувати як 

крадіжку не лише тоді, коли воно вчинюється у відсутності потерпілого чи 
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інших осіб, але й тоді, коли воно чиниться в їх присутності за умови, що винна 

особа не знає про це чи вважає, що робить це непомітно для них, а також тоді, 

коли потерпілий чи інші особи не усвідомлюють факту протиправного 

вилучення майна. 

Вирішальним для відмежування таємного і відкритого викрадення є 

суб'єктивний фактор - думка, міркування винної особи, її оцінка, оцінки 

присутніми щодо його дій. Тому  якщо винний сумлінно помилявся, вважав, що 

чинне ним викрадення або ніхто не спостерігає, або ті, хто спостерігають його 

дії, не розуміють того, що дійсно відбувається тобто не усвідомлюють факту 

викрадення, то воно визнається таємним навіть тоді, коли в дійсності дії винно-

хтось спостерігав і розумів: вчинюється викрадення. І навпаки, якщо 

викрадення ніхто не бачив, але винний з огляду на особливі обставини вважав, 

що його дії хтось спостерігає, тобто розумів, що він вчиняє викрадення в 

присутності сторонніх, яких він не знає і не знає їх оцінки своїх дій, то в таких 

випадках викрадання визнається відкритим. 

Наприклад, П., працюючи в нічну зміну, зайшов до сушильної камери 

рибозаводу і став викрадати в'ялену рибу. Коли П. склав у мішок близько 40 кг 

риби, то побачив, що одна із дверей камери почала повільно відчинятися. У 

каморі світло було слабке, і П. здалося, що до камери заходять робітники іншої 

зміни. Щоб не бути затриманим, П. схопив мішок з рибою і втік. Потім 

слідчому і в суді П. стверджував, що викрав лише 40 кг риби, бо прийшли на 

роботу робітники іншої зміни, помітили його, і він змушений був тікати. У 

справі було доведено, що в той час, коли П. викрадав рибу. до камери ніхто не 

заходив і його там ніхто не бачив. Районний суд засудив П. за грабіж, 

кваліфікуючи його дії як відкрите викрадення. 

 

Таке рішення треба визнати правильним, відповідним закону, оскільки 

головне у злочині - це лиха воля, злочинна рішучість вчинити злочин, тобто 

суб'єктивна сторона дії. Саме тому кримінальна відповідальність ґрунтується на 

суб'єктивних підставах, а об'єктивна осудність відхиляється, виключається у 

демократичному суспільстві, демократичним законодавством. 

З усього наведеного треба зробити висновок: головна різниця між таємним 

та відкритим викраденням в тому, що при відкритому викраденні винний долає 

істотну психічну перешкоду, психічний бар'єр, докладає значні вольові зусилля, 

для того, щоб їх подолати, розуміючи, що його дії усвідомлюють, розуміють і 

осуджують присутні при цьому особи (власники, володарі, охоронці, сторонні). 

Така психічна перешкода, бар'єр виникає і тоді, коли в дійсності факту 

викрадення ніхто не бачить, не спостерігає, але винний, сумлінно 

помиляючись, вважає, що його бачать, спостерігають і в кожну мить можуть 

затримати, покликати міліцію тощо. 

У тих випадках, коли при викраденні такої психічної перешкоди не 

виникає, воно повинно визнаватись таємним. 

Отже, таємним визнається викрадення, при вчиненні якого винний не 

зустрічає ніяких психічних перешкод, будучи впевненим у тому, що його дії 
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ніхто не спостерігає, не бачить, не усвідомлює факту викрадення, а присутні 

при цьому сторонні особи не осуджують його дій або ставляться до них 

байдуже. 

Зазначимо, що для визначення предмету крадіжки (а також шахрайства, 

привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем) значення має вартість майна, яка повинна бути вищою 

ніж 0,2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян – 60 грн. 50 коп. на 

сьогоднішній день, оскільки крадіжка майна меншої вартості є 

адміністративним правопорушенням – дрібним викраденням (ст. 51 КУпАП). 

Вираховування вартості майна, а також визначення понять значної шкоди, 

великих та особливо великих розмірів викраденого базується на постанові 

Пленуму Верховного Суду України ―Про деякі питання застосування судами 

України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з 

набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. "Про податок з 

доходів фізичних осіб"‖ від 28.05.2004 р. № 9, відповідно до п. 2 якої: ―Для 

вирішення питання про наявність складу адміністративного правопорушення 

або злочину в діяннях, які були вчинені до 1 січня 2004 р., а також для їх 

кваліфікації положення Закону не застосовуються. У таких випадках 

розрахунки провадяться виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян в розмірі 17 грн. Визнаючи діяння, вчинене після 1 січня 2004 р., 

таким, яке тягне кримінальну або адміністративну відповідальність, та 

кваліфікуючи його, - у разі, коли настання відповідальності чи кваліфікація 

обумовлені певною кількістю неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - 

необхідно виходити з того, що сума такого мінімуму дорівнює розміру 

податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 п.6.1 ст. 6 Закону для 

відповідного року (з урахуванням положень п.22.4 ст. 22 Закону).‖ У 2004 р. 

розмір податкової соціальної пільги складав 61 грн. 50 коп., у 2005 р. – 131 грн., 

у 2006 р. – 175 грн., у 2007 р. – 200 грн., у 2008 р. - 257 грн. 50 коп., на 

сьогоднішній день цей розмір становить 302 грн. 50 коп. 

Крім загальних кваліфікуючих ознак (повторність, вчинення викрадення 

групою осіб, у великих розмірах) крадіжка визнається кваліфікованою, якщо 

вона була вчинена з проникненням у житло, приміщення чи інше сховище (ч. 3 

ст.185КК). 

Проникнення - це термін не технічний, а юридичний. Головне в ньому - не 

фізичне пересування чи перебування, не фізичний рух, а його юридичний зміст 

- за дозволом чи без нього особа перебувала в приміщені, сховищі чи в житлі; 

легальне чи нелегально вона ввійшла, вторглась до приміщення, сховища, 

житла. 

Проникнення можна визначити як протиправне, недозволене вторгнення в 

приміщення, сховище, чи житло з метою вчинити крадіжку, грабіж чи розбій. 

Воно може здійснюватися як таємно, так і відкрито, як з подоланням 

перешкод або опору людей, так і безперешкодно, а також з допомогою різних 

засобів, які дозволяють винній особі викрадати майно з приміщення, сховища 

чи житла без входу до них. 
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Проникнення - це нелегальне, без дозволу, поза волею службових чи 

матеріально відповідальних осіб або громадян, працюючих чи відпочиваючих в 

приміщенні, сховищі, чи мешканців житла, або в даний час відсутніх. 

Проникнути в приміщення, сховище чи житло винний може: 

а) з допомогою усунення перешкод (запертя, замків, загороди, охорони 

тощо); 

б) з подоланням опору людей; 

в) з допомогою обману; 

г) з використанням зручних обставин, наприклад, при залишенні 

приміщення, сховища чи житла незачиненими, без охорони тощо. 

 

Не може кваліфікуватися як вчинене з проникненням у приміщення, 

сховище чи житло викрадення, якщо винна особа була допущена у приміщення, 

сховище чи в житло уповноваженою або мешкаючою там особою, або 

опинилася там з їх дозволу, за їх запрошенням, або якщо винний мав право 

туди увійти. Тому, наприклад, викрадення това-оів з магазину під час його 

роботи не може кваліфікуватися як вчинене з проникненням у приміщення, 

оскільки за таких обставин немає проникнення. 

Не можуть вважатися проникнутими до приміщення чи сховища ті особи, 

які в цих приміщеннях працюють - сторожі, підсобні робітники, вантажники, 

якщо вони вчинили викрадення під час роботи. 

Не може бути кваліфікуючої ознаки «проникнення у житло» в діях особи, 

яка проживала з потерпілим в одній квартирі. 

Таку помилку зробив районний суд у справі Б., засудивши його за ч. З ст. 

185 КК. Його було визнано винним у тому, що, заволодівши ключем від 

квартири своєї матері, він викрав у неї 7 800 грн. Того ж дня Б. було затримано, 

гроші у нього вилучено і повернуто матері. 

Президія обласного суду визнала таку кваліфікацію дій Б. неправильною і 

зазначила, що Б. був членом сім'ї матері, постійно жив у й квартирі. Тому 

висновок органів попереднього слідства і суду, що Б. протиправне проник у 

квартиру, де проживав, є невірним і суперечить змісту ч. З ст. 185 КК. 

У зв'язку з цим президія обласного суду дії Б. перекваліфікувала з ч. 3 на ч. 

2 ст. 185 КК за ознакою заподіяння потерпілому значної шкоди. 

Проникнення у приміщення, сховище чи житло є кваліфікуючою ознакою 

не само по собі, а лише при наявності мети - викрасти майно чи гроші. При 

чому, треба довести, що цю мету винний мав, уже проникаючи у приміщення, 

сховище чи житло. Якщо ж така мета виникла у винного уже під час 

перебування в приміщені, сховищі чи житлі, куди він увійшов легально, за 

дозволом чи на запрошення, то його дії не мають такої кваліфікуючої ознаки. У 

тих випадках, коли винний потрапив до приміщення, сховища чи у житло з 

відповідного дозволу, використавши для цього дійсний чи вигаданий привід з 

метою викрадення майна чи заволодіння ним, його дії кваліфікуються як 

вчинені з проникненням до приміщення, сховища чи у житло. 

«Приміщенням» визнається будова, споруда призначена для розташування 
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там людей чи матеріальних цінностей. 

Воно може бути як постійним, так і тимчасовим, як стаціонарним, так і 

пересувним. 

«Інше сховище» - це відведені для постійного чи тимчасового зберігання 

матеріальних цінностей ділянки території, які обладнані загородою чи 

технічними засобами або забезпечені іншою охороною: пересувні автолавки, 

рефрижератори, контейнери, сейфи і  такі інші сховища. 

До «інших сховищ» не відносяться ділянки території, які 

використовуються не для зберігання, а, наприклад, для вирощування якої-

небудь продукції (городи, садки, баштани, ставки тощо). 

Безпідставно, наприклад, були кваліфіковані за ч. 3 ст. 185 КК дії К. як 

учинені з проникненням у приміщення. К. був визнаний винним в тому, що 

вночі, за попередньою змовою з іншою особою, проник до теплиці радгоспу, 

звідки викрав 110 кг огірків на суму 6 500 грн. 

Судова колегія в кримінальних справах Верховного Суду України визнала 

таку кваліфікацію дій К. неправильною і вказала, що теплиця за своїм 

призначенням є виробничою ділянкою, яка не створена для зберігання 

матеріальних цінностей, а для вирощування городніх культур, і не може бути 

визнана приміщенням чи іншим сховищем. Тому дії К. треба кваліфікувати за 

ч. 2 ст. 185 КК. Не були визнані «іншим сховищем» монетоприймачі телефонів-

автоматів. С. було засуджено за ч. З ст. 185 КК. Він був визнаний винним у 

тому, що за посередньою змовою з О., викрав із трьох телефонів-автоматів три 

скарбнички з розмінною монетою на суму 260 грн. Оскільки за змістом закону 

«інше сховище»,- зазначила президія обласного суду, - це відведена для 

постійного або тимчасового зберігання матеріальних цінностей ділянка 

території, обладнана огорожею, чи технічними засобами або забезпечена іншою 

охороною. З матеріалів же справи видно, що С. разом з О. викрали гроші з 

трьох телефонів-автоматів, що знаходились у кабінах, які на ніч не замикались і 

ніким не охоронялись. Тому дії С. неправильно кваліфіковано як викрадення 

грошей з проникненням у сховище . 

 

«Житло» - це приміщення, яке призначене для постійного чи тимчасового 

проживання людей (приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, 

садовий будинок тощо) а також ті складові його частини, які використовуються 

для відпочинку, зберігання майна або задоволення інших потреб людини 

(балкони, веранди, комори тощо). 

Не можуть визнаватися житлом приміщення, не призначені і не 

пристосовані для постійного чи тимчасового проживання (відокремлені від 

житлових будівель погреби, гаражі, інші будівлі господарського призначення) . 

Якщо викрадення було вчинене з проникненням у приміщення, сховище чи 

житло за попередньою змовою групою осіб, то дії винних кваліфікуються за 

частиною третьою ст. 185 КК. Кваліфікувати такі дії ще й за частиною другою 

цієї статті не потрібно. Але осудними у вину повинні бути поставлені всі 

кваліфікуючі ознаки злочину. 
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У тих випадках, коли викрадення з проникненням у приміщення чи інше 

сховище було вчинене за попередньою змовою з особою, яка охороняла це 

майно, дії обох винних кваліфікуються за ч. 3 ст. 185 КК. Крадіжка визнається 

кваліфікованою і в тих випадках, коли цим потерпілому була заподіяна значна 

шкода (ч. 2 ст. 185 КК). 

Для визначення розміру шкоди враховуються: 

а) вартість викраденого на час вчинення злочину; 

б) кількість викраденого майна; 

в) значущість майна для потерпілого; 

г) матеріальне становище потерпілого. 

 

Крадіжка - злочин умисний, умисел тільки прямий, оскільки суб'єкт діє з 

корисливою метою - звернути чуже майно у свою власність - використати 

його чи розпорядитися ним як своїм. 

Відповідальними за крадіжку (ст. 185 КК) згідно з ч. 2 ст. 22 КК є всі 

осудні особи, що досягли чотирнадцятирічного віку. 

 

Викрадення чужого майна шляхом грабежу (ст. 186 КК) 

Викрадення визнається вчиненим відкрито - грабіж, - якщо його бачать, 

усвідомлюють і розуміють власники, володарі, охоронці, а також сторонні 

особи, які на думку винного, не схвалюють його дій. 

Вирішальне значення для визнання викрадення відкритим має суб'єктивне 

переконання винного. Якщо він впевнений, що діє таємно (сумлінно 

помиляючись), то хоча би в дійсності його дії і спостерігались кимось-то, 

викрадення не може бути визнано відкритим (грабежем). Викрадення 

визнається відкритим і тоді, коли воно вчиняється в присутності малолітніх 

старше 5-6-літнього віку, оскільки, як свідчить практика, особи в такому віці 

уже розуміють суспільну сутність викрадення. 

Інколи викрадення починається таємно, а потім викривається і стає 

відкритим. Кваліфікація злочину в таких випадках залежить від того, як діяла 

винна особа потім. 

Якщо винний, будучи викритим, припинив викрадення, то його дії 

кваліфікуються як замах на крадіжку за ст. 15 і ст. 185 КК. 

Дії, розпочаті як крадіжка, але виявлені потерпілим чи іншими особами і, 

незважаючи на це, продовжені винною особою з метою заволодіння майном або 

його утримання, кваліфікуються як грабіж. 

А коли винний застосував насильство чи висловлював погрози його 

застосувати - в залежності від характеру насильства чи погроз - його дії 

кваліфікуються як грабіж чи розбій. 

Дії, розпочаті як таємне викрадення чужого майна, а закінчені в 

присутності сторонніх осіб, кваліфікуються як грабіж, оскільки винна особа в 

такому випадку розуміє і усвідомлює, що вона викрита, але від завершення 

злочину не відмовилась. Таке переростання крадіжки у грабіж можливе лише 

до моменту закінчення крадіжки. Тому тоді, коли винний закінчив крадіжку, 
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відійшов з місця вчинення злочину і мав можливість використати викрадене 

майно або розпорядитись ним, то крадіжка вже не може перерости в грабіж. 

Дії винного не можуть бути кваліфіковані як грабіж, якщо не доведено, що 

він мав умисел відкрито викрасти чуже майно. 

Неправильно, наприклад, були кваліфіковані за ч. 2 ст. 186 КК дії У. Його 

було засуджено за те, що він викрав у М. золоту обручку. Проте у судовому 

засіданні У. заявив, що попросив у М. обручку і гроші для передачі їх Ч., якому 

вони належали, але цього не зробив і їх привласнив. Таким чином, У. вчинив не 

грабіж, а шахрайство . 

 

Важливою ознакою грабежу є насильство, яке застосовується винним з 

метою заволодіння чи утримання майна. Застосоване при грабежі насильство 

може бути як фізичним, так і психічним: удари, побої, заподіяння легких 

тілесних ушкоджень без розладу здоров'я, зв'язування, позбавлення волі і т. ін., 

або погроза застосування такого насильства. Насильство при грабежі 

характерне тим, що воно не є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого - 

воно не загрожує його життю чи здоров'ю. 

Оскільки фізичне насильство є способом вчинення злочину, то заподіяння 

потерпілому побоїв, легких тілесних ушкоджень без розладу здоров'я та іншої 

шкоди охоплюється диспозицією статті про відповідальність за грабіж і 

додаткової кваліфікації цих дій не потребує. 

Насильство при грабежі застосовується з метою: 

а) заволодіти майном чи мати доступ до нього, або 

б) утримати майно. 

Якщо винний застосовує насильство з метою звільнитися від затримання, 

припинивши викрадення (наприклад, покинув майно, речі, гроші), то таке 

насильство не може бути підставою для кваліфікування його дій як грабежу за 

ч. 2 ст. 186 КК. 

У залежності від способу викрадення (таємно чи відкрито) його дії в 

такому випадку кваліфікуються як крадіжка чи грабіж (ненасильницький). 

Заподіяння потерпілому при цьому певної шкоди здоров'ю утворює окремий 

злочин проти особи і кваліфікується за сукупністю злочинів. 

Не утворює насильницького (ч. 2 ст. 186 КК) грабежу викрадення 

способом «хапка» (хапання), оскільки винний в такому випадку застосовує не 

насильство, а розраховує на несподіваність і раптовість своїх дій. 

Грабіж вчинюється умисно і лише з прямим умислом, оскільки винний діє 

з корисливою метою - заволодіти чужим майном. 

Кримінальна відповідальність за грабіж (ст. 186 КК) настає з чотирнадцяти 

років. 

 

Викрадення чужого майна шляхом розбою (ст. 187 КК) 

Найбільше небезпечним способом викрадення є розбій (ст. 187 КК). 

Розбоєм визнається напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний 

з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, особи, яка зазнала нападу, 
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або з погрозою застосування такого насильства (ч. 1 ст. 187 КК). 

Обов'язковою ознакою розбою, як і будь-якого іншого викрадення, є 

корисливий мотив нападу. Напад, вчинений не з корисливих спонукань а, 

наприклад, за мотивом помсти, ревнощів чи хуліганських спонукань, не може 

кваліфікуватися як розбій. 

Напад при розбою характеризується несподіваним фізичним чи психічним 

впливом на потерпілого, застосуванням фізичної сили чи погроз відкрито 

раптово, несподівано. 

На відміну від грабежу насильство при розбою характеризується тим, що 

воно є небезпечним для життя чи здоров'я - в момент його застосування воно 

утворює загрозу життю чи здоров'ю потерпілого. 

Небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого насильство - це заподіяння 

йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад 

здоров'я або короткочасну втрату працездатності, середньої тяжкості або 

тяжкого тілесного ушкодження, а також інші насильницькі дії, які не призвели 

до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров'я в момент 

заподіяння. До останніх, зокрема, слід відносити насильство, що призвело до 

втрати свідомості чи носило характер мордування, здушення шиї, скидання з 

висоти, застосування електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо. 

Застосування до потерпілого без його згоди наркотичних засобів, отруйних 

чи сильнодіючих речовин (газів) з метою заволодіння майном чи грішми 

належить розглядати як насильство і в залежності від того, було воно 

небезпечним для життя або здоров'я чи не було, кваліфікувати як грабіж (ч. 2 

ст. 186 КК) чи розбій за відповідною частиною ст. 187КК. 

Якщо застосування таких засобів було небезпечним для життя чи здоров'я 

потерпілого, але не призвело до заподіяння легкого тілесного ушкодження, а 

спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату 

працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, вчинене 

кваліфікується як розбій за умови, що винна особа усвідомлювала можливість 

заподіяння таких тілесних ушкоджень. (Див.: п. 10, 11 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р.) 

 

Таким чином, межа між насильством, небезпечним для життя чи здоров'я і 

не небезпечним, знаходиться в характері і тяжкості легких тілесних ушкоджень 

чи погрозі їх заподіяння: легкі тілесні ушкодження без розладу здоров'я (ч. 1 ст. 

125 КК) або погроза їх вчинення, а також насильницькі дії, поєднані з 

заподіянням фізичного болю (ст. 126 КК) чи з позбавленням волі (ст. 146 КК) 

відносяться до насильства, не небезпечного для життя і здоров'я. А легкі тілесні 

ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я або короткочасну 

незначну втрату працездатності (ч. 2 ст. 125 КК) належать до насильства, 

небезпечного для життя і здоров'я. 

Для визнання насильства небезпечним для життя чи здоров'я вирішальне 

значення має не фактично заподіяна шкода, а утворення реальної небезпечності 

її заподіяння. Тому за ст. 187 КК кваліфікується і таке насильство з метою 
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заволодіння майном, яке хоча і не спричинило шкоди здоров'ю, але в момент 

його заподіяння утворювало реальну небезпеку для життя чи здоров'я 

потерпілого. Наприклад, стискання шиї руками, викидання з потягу під час 

руху, або застосування речовин, небезпечних для життя і здоров'я. Заподіяння 

потерпілому при цьому певної шкоди здоров'ю або тілесних ушкоджень не є 

обов'язковою ознакою розбою. 

Якщо в процесі розбою потерпілому були заподіяні легкі тілесні 

ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну 

втрату працездатності, середньої тяжкості тілесного ушкодження, позбавлення 

волі, вчинене способом, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, 

нанесення побоїв, що носили характер мордування, всі ці дії охоплюються ст. 

187 КК і додаткової кваліфікації за іншими статтями КК не потребують. 

Умисне заподіяння при розбої тяжкого тілесного ушкодження, що не 

призвело до смерті потерпілого, не потребує додаткової кваліфікації за ч. 1 чи 

ч. 2 ст. 121 КК, оскільки воно повністю охоплюється ч. 4 ст. 187 КК. 

Оскільки розбійницький напад не охоплює заподіяння смерті потерпілого, 

то навмисне чи необережне вбивство потерпілого під час розбійного нападу у 

всіх випадках утворює сукупність злочинів (п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК 

або ст. 119 та ч. 4 ст. 187 КК), як і тоді, коли потерпілому були заподіяні 

навмисні тяжкі тілесні ушкодження, від яких настала смерть (ч. 2 ст. 121 та ч. 4 

ст. 187 КК). 

Насильство при розбої може бути фізичним або психічним. Психічне 

насильство при розбої полягає в погрозі негайно застосувати фізичне 

насильство, небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого (погроза вбити, 

заподіяти тілесні ушкодження тощо). 

Погроза має місце тоді, коли винна особа, висловлюючись в будь-якій 

формі (словами, жестами, демонстрацією зброї тощо), бажає, щоб у потерпілого 

склалося враження, що якщо він буде протидіяти нападаючому або не виконає 

його вимог, ця погроза буде реалізована, а у потерпілого дійсно таке враження 

склалося. Це стосується і випадків, коли винна особа погрожує застосуванням 

предметів, які завідомо для неї не можуть бути використані для реалізації 

погроз (зіпсованої зброї або й макету тощо), якщо потерпілий сприймав ці 

предмети як такі, що являють собою небезпеку для життя чи здоров'я. Але коли 

при відкритому заволодінні майном винна особа демонструє предмет, який має 

лише зовнішню схожість із справжньою зброєю і об'єктивно не може бути 

знаряддям насильства, головними критеріями наявності реальної загрози для 

життя і здоров'я потерпілого повинні бути: характер злочинних дій, 

спрямованість умислу та суб'єктивне сприйняття погрози потерпілим. 

Наприклад, Т. і Ч. було засуджено за ч. 2 ст. 187 КК, за те, що вони з 

використанням вогнепальної зброї (обріза мисливської рушниці) і належного Т. 

автомобіля вчинили розбійний напад з метою заволодіти майном на К., П. і Я., 

які біля магазину вивантажували з іншого автомобіля мішки з цукром. 

Погрожуючи застосувати насильство, небезпечне для життя і здоров'я, 

засуджені заволоділи мішком цукру, який завантажили у свій автомобіль і з 
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місця події зникли. Визнаючи Т. і Ч. винними у розбійному нападі з метою 

заволодіння чужим майном, суд виходив з того, що під час нападу Т. 

демонстрував обріз мисливської рушниці, і потерпілі сприймали це як реальну 

загрозу для свого життя і здоров'я. 

 

Але з матеріалів справи, зокрема, з показань потерпілих, видно, що Т. 

зброю не використовував, будь-яких погроз на адресу потерпілих не 

висловлював, а лише демонстрував обріз мисливської рушниці. Причому, як 

пояснив у стадії розслідування і в суді Т., вказаний обріз був не справжнім, а 

лише макетом. Перевірити ці пояснення неможливо, оскільки даний предмет до 

справи не долучено, а (за ствердженням Т.) знищено. Всі потерпілі заявили в 

судовому засіданні, що сприйняли демонстрацію обріза як жарт і не вважали, 

що існує загроза для їх життя. Оскільки суд не висловив свого ставлення ні до 

пояснень Т. про те, що той демонстрував не обріз мисливської рушниці, а його 

макет, ні до пояснень потерпілих про те, що вони не сприймали ці дії як 

реальну загрозу для свого життя, то необхідно визнати, - зазначила президія 

обласного суду, - що Т. під час протиправного заволодіння державним майном 

дійсно демонстрував макет, який лише зовні схожий на справжню рушницю, а 

тому об'єктивно не може бути визнаний знаряддям насильства, небезпечного 

для життя потерпілих. Отже, у справі доведено, що, демонструючи під час 

відкритого викрадання мішка з цукром завідомо непридатний для пострілів 

предмет, Т. і Ч. розраховували завдяки несподіваності своїх дій і переляку 

потерпілих справити на них психічний вплив. За таких обставин дії засуджених 

є відкрите викрадення державного майна, вчинене за попередньою змовою 

групою осіб, і тому їх належить кваліфікувати як грабіж за ч.2ст. 186КК (Див.: 

Постанова президії Херсонського обласного суду від 13 березня 1919 р. у 

справі Т. і Ч. Практика судів України в кримінальних справах.- С. 66-67). 

Погроза при розбою окремого злочину не утворює - вона є складовою 

частиною об'єктивної сторони цього злочину, а тому погроза вчинити вбивство, 

висловлена в процесі розбою, повністю охоплюються диспозицією ст. 187 КК і 

додаткової кваліфікації за ст. 129 КК не потребує (Див.: п. 13 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р.). 

Насильство при розбою як і при грабежі, застосовується з метою: 

а) заволодіти чужим майном чи отримати доступ до нього; 

б) утримати уже вилучене, захоплене майно. Як розбій кваліфікуються дії 

особи і тоді, коли вона викрала майно засобом крадіжки чи грабежу, а після - з 

метою утримання викраденого майна, застосувала насильство, небезпечне для 

життя чи здоров'я потерпілого. 

Не можуть бути кваліфіковані як розбій дії особи, яка застосувала 

насильство, небезпечне для життя чи здоров'я, не з метою захопити чи 

утримати майно (гроші), а з метою ухилитися від затримання, з метою 

уникнути затримання і відповідальності. Якщо при цьому потерпілому була 

заподіяна шкода, то вчинене утворює сукупність злочинів проти особи і замах 

на крадіжку, грабіж або шахрайство. 
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Неправильно були кваліфіковані за ч. З ст. 187 КК дії М., який спільно з 

невстановленою слідством особою вчинив замах на крадіжку майна з 

проникненням у житло С. Коли М., і невстановлена особа вийшли з 

викраденими речами з будинку, їх намагались затримати його мешканці. З 

метою уникнути затримання, втекти з місця вчинення злочину, М. погрожував 

потерпілому В. ножем, який хотів затримати М. У зв'язку з цим судова колегія 

Верховного Суду України вказала, що дії М. необхідно кваліфікувати за ч. З ст. 

185 і ч. 1 ст. 350 КК як таємне викрадення приватного майна, вчинене за 

попередньою змовою групою осіб з проникненням в житло і як погрозу 

вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому у зв'язку з 

його участю у припиненні злочину. 

 

Розбій визнається закінченим з моменту нападу, поєднаного з 

застосуванням або з погрозою застосування насильства, небезпечного для 

життя чи здоров'я, незалежно від того, заволоділа особа майном (грішми) чи ні. 

З моменту нападу в діях винного є склад закінченого злочину, хоча злочин ще 

може продовжуватися. Тому дії осіб, які приєдналися до злочину, хоча б і після 

нападу, але до ще не закінченого злочину, кваліфікуються як дії співвиконавців 

розбою за ч. 2 ст. 187 КК як вчинення розбою групою осіб. 

Якщо розбійний напад вчинюється за попередньою змовою групою осіб, то 

для звинувачення в розбої не потрібно щоб кожен співучасник нападу 

застосовував насильницькі дії, спрямовані на заподіяння шкоди потерпілому чи 

висловлював погрозу їх вчинити. Спільні дії всіх співучасників розбійного 

нападу, якщо тільки дехто з нападаючих застосував насильство (крім ексцесу, 

коли співучасник не знав про намір інших застосувати насильство, небезпечне 

для життя чи здоров'я), кваліфікуються як розбій, вчинений за попередньою 

змовою групою осіб за ч. 2 ст. 187 КК. 

Суб'єктивна сторона розбою характеризується прямим умислом - суб'єкт 

чинить напад з метою неправомірно заволодіти чужим майном, тобто 

усвідомлює суспільну небезпечність своїх дій і бажає заподіяти майнову шкоду 

власникові. 

Кримінальну відповідальність за розбій несуть всі осудні особи, що 

досягли чотирнадцятирічного віку. 

 

 

 

Вимагання (ст. 189 КК) 

Вимагання (ст. 189 КК) полягає у вимозі передачі винному: 

1) чужого майна, грошей; 

2) права на майно, або 

3) виконання на користь винного будь-яких дій майнового характеру; 

4) обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб; 

5) розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі 

бажають зберегти в таємниці; 
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6) пошкодження або знищення їхнього майна або майна, що перебуває у їх 

віданні чи під охороною. 

 

Погроза при вимаганні чужого майна чи грошей повинна бути дійсною, а 

не уявною, вигаданою, і звернена у недалеке майбутнє. Форма погрози 

вирішального значення не має. Вона може бути заявлена письмово, усно, по 

телефону, через інших осіб тощо. 

Насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 1 

ст. 189 КК), визнається заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що не 

призвело до короткочасного розладу здоров'я або короткочасної втрати 

працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (нанесення ударів, 

побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі) за умови, що вони не були 

небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння. Такі насильницькі 

дії, вчинені при вимаганні, повністю охоплюються ч. 1 ст. 189 КК і додаткової 

кваліфікації за іншими статтями КК потребують. 

Небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого насильства (ч. 3 ст. 189 КК) 

- це заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило 

короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату працездатності, 

середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші 

насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними 

для життя чи здоров'я в момент заподіяння. Це може бути насильство, що 

призвело до втрати свідомості чи носило характер мордування, стискування 

шиї, застосування електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо. 

Застосування до потерпілого наркотичних засобів, отруйних чи 

сильнодіючих речовин (газів) з метою заволодіння його майном кваліфікується 

як вимагання за ч. 1 і ч. 2, або ч. 3 ст. 189 КК в залежності від того, було воно 

небезпечним для життя або здоров'я чи не було. 

Якщо застосування таких засобів було небезпечним для життя чи здоров'я 

потерпілого, але не призвело до заподіяння легкого тілесного ушкодження, що 

спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату 

працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, 

кваліфікується як вимагання за ч. 3 ст. 189 КК за умови, що винна особа 

усвідомлювала можливість заподіяння таких наслідків (Див.: п. 11 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р.). 

Заподіяння в процесі вимагання легкого ( ч. 2 ст. 125 КК) середньої 

тяжкості тілесного ушкодження (ст. 122 КК) позбавлення волі, вчинене 

способом, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК), 

нанесення побоїв, що носили характер мордування (ч, 2 ст. 126 КК) повністю 

охоплюються ч. 3 ст. 189 КК і додаткової кваліфікації за зазначеними статтями 

не потребує. 

Вбивство з необережності при насильницькому вимаганні не охоплюється 

ч. 4 ст. 189 КК за ознакою спричинення тяжких тілесних ушкоджень і потребує 

додаткової кваліфікації за ст. 119 КК. Якщо в процесі вимагання потерпілому 

або близьким йому особам було умисно заподіяно тяжке тілесне ушкодження, 
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внаслідок якого сталася смерть потерпілого, або кого-небудь з них було умисно 

вбито, то дії винного утворюють сукупність злочинів і вони кваліфікуються за 

ч. 4 ст. 189 КК (за ознакою насильства, небезпечного для життя або 

спричинення тяжких тілесних ушкоджень) і ч. 1 чи ч. 2 ст. 121 КК або п. 6 ч. 2 

ст. 115 КК (Див.: п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 

грудня 1992 р.). 

Психічне насильство при вимаганні полягає в погрозі негайно чи в 

майбутньому застосувати насильство до потерпілого або близьких йому осіб 

(родичів, інших осіб, доля яких не байдужа потерпілому). 

Якщо винний погрожував потерпілому вбивством або заподіянням 

тяжкого тілесного ушкодження, то його дії кваліфікуються за ч. 2 ст. 189 КК. 

Додаткової кваліфікації за ст. 129 КК ці дії не потребують. 

Погроза має місце тоді, коли винна особа, висловлюючи її в будь-якій 

формі (словами, жестами, демонстрацією зброї), бажає, щоб у потерпілого 

склалося враження, що якщо він не виконає вимоги передати майно чи гроші, 

то ця погроза буде реалізована. 

Відомостями, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в 

таємниці, вважаються такі дійсні чи вигадані дані про них, їх дії і дії, вчинені 

щодо них, які потерпілий бажає зберегти в таємниці і розголошення яких, на 

його думку, принизить честь і гідність його чи близьких йому людей. Це 

можуть бути відомості про інтимні сторони життя, захворювання, негідні 

вчинки, дійсні чи вигадані фізичні або психічні вади тощо. 

Погроза розголосити такі відомості - це погроза повідомити про них тій 

особі (особам), якій вони невідомі і чи ознайомлення з ними небажане для 

потерпілого. 

Погроза пошкодити або знищити майно стосується майна належного 

потерпілому або його близьким рідним. 

Умисне знищення або пошкодження майна при вимаганні, якщо воно було 

вчинене не підпалом чи іншим загальнонебезпечним способом, кваліфікується 

за ч. 2 ст. 189 КК, а в разі заподіяння тяжких тілесних ушкоджень – за ч. 4 ст. 

189 КК. Додатково кваліфікувати ці дії ще й за ч. 1 ст. 194 КК або ч. 1 чи ч. 2 ст. 

121 КК не потрібно. 

Якщо ж майно було знищене чи пошкоджене підпалом або іншим 

загальнонебезпечним способом, то дії винної особи додатково кваліфікуються і 

за ч. 2 ст. 194 КК 

За багатьма ознаками вимагання майна чи грошей має схожість із розбоєм. 

Відрізняються ці злочини тим, що: 

1. При вимаганні винний може вимагати передати йому не тільки чуже 

майно чи гроші, але і право на чуже майно (незаконно видати ордер на 

квартиру, незаконно призначити пенсію, премію, передати йому право на 

житло, житлову площу тощо). 

2. При розбою погроза спрямована тільки на особу, підпалу нападу, а при 

вимаганні погроза може бути спрямована і на інших осіб (близьких рідних 

потерпілого). 
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3. На відмінність від розбою, погроза при вимаганні полягає в застосуванні 

насильства не негайно, не під час вимоги передачі винному майна чи грошей, а 

в недалекому майбутньому, якщо вимога не буде виконана. 

 

Пленум Верховного Суду України в п. 15 постанови, від 25 грудня 1992 

№ 12 «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної 

власності» зазначив, що при відмежуванні вимагання від грабежу чи розбою 

належить виходити з того, що при грабежі і розбої насильство або погроза його 

застосування спрямовані на заволодіння майном у момент їх застосування. При 

цьому погроза являє собою такі дії чи висловлювання, які виражають намір 

застосувати фізичне насильство негайно. Дії, що полягають у насильстві або в 

погрозі його застосування в майбутньому, а також вимогу передати майно, 

поєднану з погрозою застосувати насильство до потерпілого або близьких йому 

осіб у майбутньому, кваліфікується як вимагання за ст. 189 КК.  

 

Якщо погроза насильством або саме насильство були застосовані з метою 

заволодіння майном потерпілого в момент. нападу, але у зв'язку з відсутністю у 

нього майна вимога про передачу його винною особою була перенесена на 

майбутнє, дії такої особи кваліфікуються залежно від характеру погроз чи 

насильства як розбій або як замах на грабіж і за відповідною частиною ст. 189 

КК, якщо останні дії являли собою вимагання. 

Вимагання - це незаконна вимога передати винному чуже майно, право на 

майно або вчинити дії майнового характеру. На їх отримання винний немає 

ніяких підстав. Тому не буде злочином передбачена ст. 189 КК вимога передати 

майно, хоча із застосуванням насильства чи погроз його застосування, але з 

приводу того майна, на отримання якого ця особа має право. 

Не вважається вимаганням також вимога, поєднана з відповідними 

погрозами чи насильством повернути борг, якщо він виник на законних 

підставах. 

Крім загальних кваліфікуючих ознак (повторність, попередня змова, група 

осіб та ін.), вимагання визнається кваліфікованим, якщо воно вчинене: 

а) організованою групою або 

б) завдало великої шкоди, або 

в) вчинене службовою особою, з використанням свого службового 

становища. 

 

Організованою групою називається стійке об'єднання трьох і більше осіб, 

які спеціально зорганізувалися для спільної злочинної діяльності, про наявність 

цієї кваліфікуючої ознаки можуть свідчити: 

а) розроблений (хоча б у загальних рисах) і схвалений учасниками групи 

план злочинної діяльності або вчинення конкретного злочину; 

б) розподіл ролей; 

в) наявність організатора (керівника) групи; 

г) прикриття своєї діяльності, як своїми силами, так і з допомогою 
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сторонніх осіб (в тому числі і підкупом хабарами службових осіб); 

д) вербування нових членів; 

е) наявність загальних правил поведінки; 

ж) наявність матеріальної бази - транспорту, приміщень, сховищ, коштів 

тощо (Див.: п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 

1992 р.). 

 

Від банди організована група відрізняється лише ознакою озброєності. 

Тому якщо організована група озброєна, то відповідальність її керівника і 

членів, які вчинили вимагання чужого майна чи грошей, настає за ст. 257 КК. 

Кваліфікувати їх дії додатково за ч. 4 ст. 189 КК непотрібно. 

При визначенні шкоди у великих чи особливо великих розмірах 

враховується: 

вартість викраденого на час вчинення злочину. 

 

Великої шкоди завдають збитки, заподіяні передачею майна чи грошей 

винному, а також збитки, заподіяні потерпілому чи його близьким рідним 

знищенням або пошкодженням їх майна. 

Розмір заподіяних потерпілому збитків визначається, виходячи з вартості 

майна на момент вчинення злочину за державними роздрібними 

(закупівельними) цінами. Це стосується визначення вартості й тих речей, які 

були створені чи вирощені потерпілим трудовою діяльністю. 

Якщо потерпілий придбав майно за ринковими чи комісійними цінами, то 

його вартість визначається, виходячи з цих цін на час вчинення злочину. 

За відсутності цін на майно його вартість визначають експерти. 

Для кваліфікації дій винної особи за ч. 3 ст. 189 КК за ознакою заподіяння 

потерпілому шкоди у великому розмірі необхідно довести, що така шкода 

справді мала місце. 

Неправильно, наприклад, за ч. 3 ст. 189 КК було кваліфіковано дії М. і П. 

Вони були засуджені за те, що вимагали у Д. 15 тис. грн., погрожуючи 

застосувати до нього і членів його сім'ї насильство. Судом було встановлено, 

що засуджені, погрожуючи застосувати насильство до потерпілого і членів його 

сім'ї, вимагали у нього 15 тис. грн. На їх вимогу Д. поклав у обумовленому 

місці грошову «ляльку», в якій фактично було 100 грн. Коли М. і П. забирали 

пакунок, їх затримали працівники міліції. 

Президія обласного суду, розглянувши справу, зазначила, що кваліфікація 

дій М. і П. як вимагання, що заподіяло потерпілому великої шкоди, є 

помилковою.  

Вимагання є закінченим з моменту пред‘явлення вимоги про передачу 

чужого майна під погрозою заподіяти шкоду потерпілому або його близьким. 

Лише така кваліфікуюча ознака цього злочину, як заподіяння потерпілому 

великої шкоди, передбачає відповідно до ч. 3 ст. 189 КК настання реальних 

наслідків від злочинних дій винних осіб. Проте в даному випадку Д 

матеріальної шкоди фактично не заподіяно, отже в діях засуджених немає 
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зазначеної ознаки. 

На цих підставах президія обласного суду перекваліфікувала дії М. і П. на 

ч. 2 ст. 189 КК. 

 

Частина 4 ст. 189 КК визнає вимагання особливо кваліфікованим, якщо 

воно було вчинене із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило 

втрату будь-якого органу або втрату його функцій, душевну хворобу чи інший 

розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на 

одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, 

заподіяння смерті чи таких само тілесних ушкоджень третім особам, заподіяння 

останнім великої шкоди, а також інші наслідки, які суд з урахуванням 

конкретних обставин може визнати тяжкими. 

Якщо винна особа вчинила крадіжку, грабіж, розбій, шахрайство, 

привласнення чи розтрату, або вимагання і в її діях є декілька кваліфікуючих 

ознак, передбачених різними частинами тієї чи іншої статті, вчинене 

кваліфікується за тією частиною, яка передбачає більш тяжкий злочин.  

При цьому всі кваліфікуючі ознаки злочину повинні бути осудні винному і 

вказані у всіх процесуальних документах - у постанові про притягнення як 

обвинуваченого, обвинувальному висновку і в мотивованій частині вироку. 

Суб'єктивна сторона вимагання чужого майна (ст.189 КК) 

характеризується прямим умислом і корисливою метою - застосуванням 

погрози заволодіти чужим майном. 

Кримінальна відповідальність за вимогами чужого майна настає з 

чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК). 

 

Шахрайство (ст. 190 КК) 

Шахрайством називається заволодіння чужим майном або придбання 

права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. 

Від інших форм викрадення шахрайство відрізняється способом 

заволодіння чужим майном чи правом на майно: для цього винний застосовує 

обман чи зловживає довір'ям потерпілого (володаря майна). 

Обман - це призведення до помилки потерпілого чи володаря майна 

повідомленням йому неправдивих відомостей  або приховуванням певних 

обставин з метою викликати у потерпілого впевненість про вигідність або 

обов'язковість передачі майна чи права на майно. 

Зловживання довірою - це несумлінне використання довір'я потерпілого 

для заволодіння їх майном. 

Важливою обов'язковою ознакою шахрайства є добровільна передача 

потерпілим (володарем) майна чи права на майно винному. 

Обман при шахрайстві стосується фактів і обставин, які відносяться до 

особи винного, різних предметів і явищ. 

Існує п'ять типових способів обману при шахрайстві, коли винний: 

1. Видає себе за особу, яка має право на отримання майна (грошей) і якою 

він в дійсності не є. Видає себе, наприклад, за інкасатора, за представника 
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власника, за посланця близької потерпілому особи тощо. 

2. Отримує плату за роботу, виконувати яку не має наміру чи кошти на 

придбання речі (майна), якщо взятого на себе зобов'язання виконувати наміру 

не має . 

3. Змінює зовнішність речі чи видає одну річ за іншу (мідну за золоту, 

«ляльку» за пачку грошей і т. ін.); 

4. Змовчує про обставини, які для цього випадку є істотними й 

обов'язковими (наприклад, отримання виплат на померлу дитину); 

5. Надає підроблені документи для отримання майна чи грошей 

(підроблені накладні, вимоги, чеки, лотерейні квитки тощо). 

 

Якщо потерпілий у зв'язку з віком, фізичними чи психічними вадами або 

іншими обставинами не міг правильно оцінити і розуміти зміст, характер і 

значення своїх дій або керувати ними, передачу ним майна чи права на нього не 

можна вважати добровільною. Заволодіння майном засобом зловживання цими 

вадами або віком чи станом потерпілого за наявності до того підстав, може 

кваліфікуватися за ст. 185 КК, а заволодіння правом на майно - як недійсна 

угода. 

Зловживання довірою - це обман довіри, яка була виражена потерпілим 

винному. Використовуючи надану йому довіру винний звертає у свою власність 

передане йому майно (наприклад, аванс за майбутню роботу, отримане 

напрокат тощо). 

Отримання майна під умовою виконання якого-небудь зобов'язання 

кваліфікується як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент 

заволодіння цим майном мала мету його привласнити, а зобов'язання - не 

виконувати. Зокрема, якщо винна особа отримує від іншої особи гроші чи інші 

цінності нібито для передачі службовій особі у вигляді хабара, маючи намір не 

передавати їх, а привласнити, то вчинене кваліфікується як шахрайство за 

ст. 190 КК. Якщо при цьому винний схилив хабародавця до замаху на давання 

хабара, то його дії кваліфікуються за сукупністю злочинів за ст. 190 КК і ст. 15, 

ст. 27 і відповідною частиною ст. 369 КК (Див.: п. 18, 19 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р.). 

Якщо винна особа при шахрайстві з метою обману чи зловживання 

довір'ям вчиняє інший злочин (ст. 353, 358 КК), її дії кваліфікуються за 

ст. 190 КК і за статтею, яка передбачає відповідальність за цей злочин. 

Шахрайство, вчинене службовою особою, якщо вона з метою обману чи 

зловживання довір'ям, зловживала владою чи службовим становищем, 

кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами 

статей ст. 190 і 364 КК. 

Найбільш істотними ознаками шахрайства є такі його властивості: 

1. Особа, яка передає винному майно чи гроші, не усвідомлює факту 

обману. 

2. Особа, яка передає винному майно чи гроші, помиляючись вважає, що 

отримання - передача майна є правомірною і вона добровільно передає його 
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винному назавжди. 

3. Разом з передачею майна чи грошей винному передаються і всі 

повноваження власника (або частина їх). 

 

За цими ознаками шахрайство відрізняється від крадіжки, яка була вчинена 

із застосуванням хитрощів чи обману, що полегшили її вчинення, або з 

використанням доступу до майна. У деяких випадках крадіжка може бути 

вчинена відносно майна, яке було передано винному з певною метою (передати, 

перевезти, зберегти). 

Шахрайство відрізняється від такої крадіжки за характером і змістом 

передачі майна: 

1. Якщо при передачі майна винному передаються також і повноваження 

власника або хоча б частина їх, то викрадання кваліфікується як шахрайство за 

ст. 190 КК. 

2. Якщо ж при передачі майна винному ні в якій мірі повноваження 

власника не передаються, а майно йому передається для охорони, передачі 

третім особам, перевезення, то викрадення кваліфікується як крадіжка за ст. 185 

КК. 

 

Шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном, з 

моменту передачі йому майна, оскільки воно передається йому добровільно, то 

з цього моменту він має можливість ним розпоряджатися. 

Спроба отримати майно чи гроші з допомогою обману чи зловживання 

довірою, якщо цей намір винному здійснити не вдалося, кваліфікується як 

замах на шахрайство за ст. 15 і ст. 190 КК. 

Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, 

або таке, що завдало потерпілому значної шкоди, кваліфікується за ч. 2 ст. 190 

КК, а вчинене у великих розмірах або з використанням електронно-

обчислювальної техніки - за ч. 3 ст. 190 КК, а вчинене в особливо великих 

розмірах або організованого групою - за ч. 4 СТ.190 КК. 

Суб'єктивна сторона шахрайства характеризується прямим умислом і 

корисливою метою - застосуванням обману заволодіти чужим майном, грішми, 

цінностями. 

Кримінальна відповідальність за шахрайство (ст. 190 КК) настає з 

шістнадцяти років. 

 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (ст. 191 КК) 

Стаття 191 КК поєднує три форми (способи) викрадення, які мають одну 

спільну ознаку - чуже майно було ввірене винному чи було у його віданні або в 

оперативному управлінні. Щодо цього майна винний наділений певними 

повноваженнями по розпорядженню ним, управлінню, доставленню, 

зберіганню (продати, передати, використати для певної роботи чи для певної 

мети тощо). 
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За цією ознакою даний злочин відрізняється від інших викрадень 

(крадіжок, грабежів, шахрайства), за яких винний чи зовсім немає ніяких 

стосунків до майна, або має до нього лише доступ за роботою, чи йому 

доручена лише охорона цього майна, або воно передано винному для 

використання його в процесі виробництва. 

Безпідставно, наприклад, були кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК дії X. і Б. 

Вони були визнані винними в тому, що за попередньою змовою з паливного 

бака трактора, який належав радгоспу і був закріплений за X., викрали 20 л 

дизпалива вартістю 7 561 грн., яке було ввірене X. і було у його віданні. 

Президія обласного суду, розглянувши справу, визнала таку кваліфікацію 

дій Х. і Б. неправильною і вказала таке. Згідно з диспозицією ст. 191 КК 

привласнення має місце щодо майна, яке перебуває у правомірному володінні 

особи, котра отримала його для певних потреб або у підзвіт у зв'язку з 

договірними відносинами. Ввіреним є майно, щодо якого відповідна особа має 

повноваження оперативно-господарського характеру. До кола функціональних 

обов'язків трактористах., як вбачається з матеріалів справи, входило лише 

використання палива під час експлуатації державного майна, тобто виконання 

технічних, виробничих функцій по керуванню трактором. Отже, X. не мав 

передбачених законом повноважень щодо викраденого з паливного бака 

трактора дизпалива, і воно може розглядатися за даних конкретних умов як 

майно, відносно якого X. мав доступ у зв'язку з дорученою роботою і викрав 

його таємно. На підставі викладеного, зазначила президія, вирок суду підлягає 

скасуванню з направленням справи на нове розслідування. 

(Див.: постанова президії Дніпропетровського обласного суду від 1 

лютого 1994 р. у справі X. і Б.- Практика судів України у кримінальних 

справах,-Київ, Юрінком, 1996.-С. 71-72). 

 

Привласнення як окремий спосіб викрадення характерне тим, що винна 

особа правомірно володіє певним майном і воно знаходиться у її віданні, яке 

вона протизаконне звертає у свою власність, розпоряджається чи користується 

як своїм власним. 

Суб'єктом привласнення може бути лише особа, якій майно було передано 

у підзвіт, і вона зобов'язана в будь-який час дати повний звіт за кількість та 

якість цього майна (грошей). За відсутності цих ознак дії особи не можуть бути 

кваліфіковані за ст. 191 КК як привласнення чи розтрата. 

Викрадення може кваліфікуватися як привласнення чи розтрата ввіреного 

або такого що було у віданні, чужого майна у випадках, коли винний 

відповідно до службових обов'язків, договірних відносин або спеціального 

доручення власника, наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, 

доставці або зберіганню викраденого майна (Див.: п. 2 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 25 вересня 1981 р. із змінами, внесеними 

постановою Пленуму від 23 грудня 1983 р. № 8.- Там само.- С. 75). 

Викрадення чужого майна, вчинене особою, яка одержала майно за 

документом (експедитором, водієм автомобіля, їздовим та ін.), на підставі якого 
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ця особа наділена відносно довіреного їй майна певною правомочністю, 

кваліфікується як привласнення або викрадення за ст. 191 КК. 

Викрадення чужого майна, вчинене особою,- яка не була наділена певною 

правомочністю щодо викраденого майна, а за родом своєї діяльності мала лише 

доступ до цього майна (комбайнер, сторож, вантажник, підсобний робітник в 

магазині тощо), кваліфікується як крадіжка за ст. 185 КК. 

Наприклад, безпідставно були кваліфіковані за ч. З ст 191 КК дії Ш. і К., 

які за попередньою змовою викрали з поля колгоспу, де Ш. працював 

комбайнером, 760 кг зерна кукурудзи, вартістю 5 092 грн., завантаживши його у 

при-цеп яким керував К. Президія обласного суду визнала таку кваліфікацію 

дій Ш. і К. неправильною і в своїй ухвалі зазначила, що згідно з диспозицією 

ст. 191 КК привласнення або розтрата може мати місце щодо майна, яке ввірено 

або перебуває у правомірному володінні особи, котра одержала його у зв'язку з 

виконанням нею виробничих функцій, або у підзвіт у зв'язку з договірними 

відносинами. Проте комбайнер Ш. не наділений повноваженнями оперативно-

господарського характеру. Не може вважатися ввіреною сільгосппродукція, 

викрадена комбайнером і під час збирання врожаю, оскільки Ш. не одержував 

зерно за товаротранспортною накладною або за іншим документом із 

зазначенням кількості, ваги, ціни та ін. Тому дії Ш. і К., зазначила президія, 

слід перекваліфікувати на ч. 2 ст. 185 КК як викрадення чужого майна, вчинене 

за попередньою змовою групою осіб. 

(Див.: постанова президії Дніпропетровського обласного суду від 1 лютого 

1994 р. в справі Ш. і К.- Практика судів України у кримінальних справах. 1993-

1995.- Київ, Юрінком, 1996.-С. 74-75.) 

 

Дії особи, яка одержала у підзвіт грошові кошти (заготовлювач, 

експедитор, агент постачання і т. ін.) для закупівлі продукції і своєчасно не 

звітувала за одержані у підзвіт суми, кваліфікуються як привласнення чи 

розтрата за ст. 191 КК за умови доведеності умислу на неоплатне звернення цих 

коштів у свою власність або власність інших осіб. 

(Див.: п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від червня 1983 

р. № 3 «Про практику застосування судами України законодавства в правах про 

викрадення продовольчих товарів, їх втрату і псування в системі державної 

торгівлі та споживчої кооперації».). 

 

Для осудності (інкримінування) за ст. 191 КК і кваліфікації дій як 

привласнення необхідно довести, що особа, якій чуже майно було довірене, 

звернула його у свою власність і не мала наміру його повернути або 

розрахуватися за нього відповідною оплатою.  

Тому сам по собі факт нестачі майна, ввіреного цій особі, якщо не 

встановлена причина утворення нестачі, не може бути підставою для 

притягнення її до відповідальності за нестачу чи кваліфікування нестачі як 

привласнення чи розтрати. 

Не є привласненням і тимчасове запозичення майна чи суми грошей, коли 



155 
 

матеріально-відповідальна особа використовує ввірене їй майно чи гроші, 

маючи намір через деякий час (не тривалий) повернути запозичене за 

належністю. 

Розтрата - це протизаконне витрачання майна чи грошей, які були довірені 

винному, на свої потреби. 

Розтрата може бути вчинена лише тими особами, яким чуже майно чи 

гроші були ввірені, передані у підзвіт для виробництва, перевезення, 

зберігання, продажу тощо. Розтрата не може бути вчинена тими особами, які 

мали доступ до майна за роботою, але воно їм у підзвіт передано не було. 

Наприклад, керівник торговельного підприємства, що віддав незаконне 

розпорядження про видачу товарів третім особам, вчиняє не розтрату, а 

викрадення засобом зловживання службовими повноваженнями. 

Розтрата відрізняється від привласнення тим, що розтратити - значить 

використати майно за його корисливим призначенням: спалити (пальне, дрова), 

з'їсти, випити (продовольчі товари), витратити (гроші). Розтрачене майно 

використано, його вже немає у наявності, а тому воно не може бути повернено 

власникові. Відносно розтрати можна мовити лише про відшкодування 

власникові збитків, тобто можливо лише вернути такі самі речі або повернути 

йому вартість викраденого. 

При привласненні, навпаки, вилучене у власника майно є, воно - у злодія 

чи в інших осіб, які ним користуються, воно є у наявності і його можливо 

вернути власникові. 

Викрадення засобом зловживання службовим становищем полягає в 

корисливому незаконному безоплатному зверненні службовою особою чужого 

майна у свою власність. 

На відміну від привласнення і розтрати, чуже майно не знаходиться в 

безпосередньому віданні службової особи, воно й не ввірено, не передано у 

підзвіт. У більшості випадків службова особа - не матеріально-відповідальна, а 

матеріально відповідальна - не службова. Прокурор, депутат, директор, 

наприклад, - службові особи, але не матеріально відповідальні. Комірник, 

касир, продавець, експедитор та інші - матеріально відповідальні особи, але не 

службові. Рідко зустрічається поєднання в одній особі обох цих якостей. Такі, 

наприклад, завідуюча магазином, якщо вона працює одна, або завідуючий 

салоном-перукарні тощо. 

Відносно викраденого майна службова особа націлена правом оперативно 

господарського управління ним - визначити його використовування, передати 

іншим організаціям чи установам: розпорядитися ним - продати, поміняти 

тощо. 

Зловживання службовим становищем означає використання винним цих 

наданих йому за посадою повноважень. 

Якщо службова особа не використовує цих своїх повноважень, то 

кваліфікація її дій за ст. 191 КК буде неправильною. Засобів зловживання 

службовою особою своїми повноваженнями є багато. Частіше за інші, як 

свідчить судова практика - зустрічаються такі: 
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1. Звернення у свою власність чужих коштів за підробленими угодами або 

договорами; 

2. Незаконне отримання чи виплата пенсій, премій або додатків до 

заробітної плати; 

3. Звернення у свою власність за наміром утворених лишків продукції, 

сировини чи матеріалів; 

4. Отримання за рахунок державної чи громадської організації хабара; 

5. Звернення у свою власність коштів, які поступають у державні чи 

громадські фонди від громадян. 

 

Викрадення засобом привласнення, розтрати чи зловживання службовим 

становищем вважається закінченим з того моменту, коли чуже майно було 

звернено у власність службової особи або використано нею на свої потреби і 

власник втратив певну кількість майнового фонду. 

Викрадення чужого майна привласненням, розтратою чи зловживанням 

службовим становищем, вчинене повторно або за попереднього змовою групою 

осіб - кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК, а вчинене у великих розмірах 

кваліфікується за ч. 4 ст. 191 КК, а вчинене в особливо великих розмірах або 

організованою групою - за ч. 5 ст. 191 КК. 

За багатьма ознаками викрадення майна засобом зловживання винним 

своїми службовим становищем (ст. 191 КК) має схожість із зловживанням 

владою або службовим становищем з корисливих мотивів (ст. 364 КК). 

Різниця між цими злочинами полягає головним чином у способах їх 

вчинення і в характері заподіюваної ними шкоди. Викрадення (ст. 191 КК) 

характерне тим, що службова особа, зловживаючи своїми службовим 

становищем відносно чужого майна, безоплатно звертає у свою власність 

частину цього майна (чи певні речі) або грошові кошти. Цими діями службової 

особи наявні майнові фонди власника зменшуються, тобто йому заподіюються 

прямі майнові збитки. 

За ст. 191 КК кваліфікуються навмисні незаконні виплати з коштів 

державної чи громадської організації премій, грошових допомог, а також інших 

виплат особам, які не мали права на їх отримання. Від викрадення зловживання 

владою чи службовим становищем (ст. 364 КК) відрізняється тим, що воно, 

хоча й чиниться з корисливих спонукань, але безпосередньо не поєднане з 

безоплатним зверненням у свою власність службовою особою чужого майна 

(коштів). Для незаконного отримання прибутків службова особа, зловживаючи 

владою чи службовим становищем, тимчасово використовує державні чи 

колективні засоби виробництва, машини, механізми, працю підлеглих 

робітників тощо. Заподіювана винним при цьому шкода має вид не прямих 

майнових збитків, а вид неодержаних прибутків. 

Дії службової особи кваліфікуються за ст. 354 КК тоді, коли вони були 

вчинені з корисливих спонукань, при отриманні виплат за фактично виконані 

роботи і розподілі їх між окремими особами із зверненням службовою особою 

частки нарахованих коштів у свою власність. 
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Суб'єктивна сторона злочинів, передбачених ст. 191 КК характеризується 

прямим умислом і корисливою метою – прагненням до незаконного збагачення 

за рахунок чужого майна. Відповідальними за ст. 191 КК є лише матеріально 

відповідальні і службові особи, що досягли шістнадцятирічного віку. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, належить зауважити, що злочини цієї групи 

характеризуються підвищеною суспільною небезпечністю в силу того, що всі 

вони мають корисливу спрямованість, передбачають мету незаконного 

збагачення за рахунок чужого майна. Крім того, деякі з них, зокрема, 

насильницький грабіж (ч. 2 ст. 186), розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189) 

посягають не тільки на власність, а й на особу, на її життя, здоров‘я або тілесну 

недоторканість. З об‘єктивної сторони більшість з цих злочинів сконструйовані 

законодавцем як злочини з матеріальним складом – їх обов‘язковою ознакою є 

заподіяння в результаті протиправного діяння суспільно небезпечних наслідків 

у вигляді майнової шкоди потерпілим. 

 

III. СПРИЧИНЕННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ БЕЗ ОЗНАК ВИКРАДЕННЯ 

Чинний Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну 

відповідальність за заподіяння майнової шкоди власникові - обманом чи 

зловживанням довір'я (ст. 192 КК) і привласненням знайденого або такого, що 

випадково опинилося у винного, чужого майна (ст. 193 КК). 

Заподіяння майнової шкоди власникові обманом чи зловживанням довіри 

полягає в тому, що винна особа не передає те майно чи кошти, які вона була 

зобов'язана йому передати. Суспільна сутність цього злочину полягає в тому, 

що винна особа збільшує свої прибутки за чужий рахунок, не виконуючи свого 

обов'язку передати певне майно чи гроші. 

Майнова шкода може бути заподіяна внаслідок: 

1. Використання ввіреного винному чужого майна для отримання 

незаконних прибутків (наприклад, перевезення вантажів на чужому автомобілі 

із зверненням оплати у свою власність, перевезення пасажирів у таксі без 

таксометра і привласнення оплати за ці послуги і т. ін.) 

Так за ч 1 ст. 190 КК ст. 192 КК і ч. 1 ст. 358 КК були кваліфіковані дії А. 

Він з метою використання автомобіля в особистих цілях і викрадення 

державних коштів обманом, надрукував на бланку РБУ фіктивний лист про 

відрядження його до м. Ялти для виконання будівельних робіт і підробив 

підпис начальника РБУ. На підставі цього листа А. на автомобілі ЗІЛ-130 з 

причепом був відряджений до м. Ялти. Однак поїхав до Херсонської області, де 

завантажив автомашину належними громадянам помідорами і доставив їх для 

продажу у м. Рязань, одержавши за це 1 310 грн. Путьові листи про виконання 

робіт у м. Ялти з підробленими даними А. подав до бухгалтерії АТП, на 

підставі чого йому було незаконно нараховано заробітну плату і списано 

витрачений бензин. Використанням автомобіля в особистих цілях А. завдав 

автопідприємству збитків на 3609 грн. 
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(Див.: постанова президії Київського міського суду від 29 листопада 1988 

р. у справі А,- Практика судів України в кримінальних справах.- С. 75) 

 

2. Ухилення від сплати обов'язкових виплат - податків, виплат за 

користування електроенергією, газом, житловою, площею або зменшення 

вартості проданого майна з метою зменшення мита тощо. 

При цьому майнові збитки заподіюються не викраданням майна із 

державних чи громадських фондів, а тим, що ці організації не отримують 

повинного, того, що вони повинні були отримати. 

Від викрадення заподіяння майнових збитків відрізняється за змістом і 

сутністю шкоди. Викрадення спричиняє шкоду у виді прямих збитків, а злочин, 

передбачений ст. 192 КК, спричиняє шкоду у виді нестриманих прибутків. При 

цьому майнові фонди не зменшуються, наявне в них майно не вилучається. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 192 КК, є майно, яке надходить, але 

ще не надійшло до фондів власника. З урахуванням цього, злочин, 

передбачений ст. 192 КК, можна визначити як злочинну непередачу власникові 

певного майна чи грошових коштів. 

Тому кримінальній відповідальності за ст. 192 КК підлягають лише особи, 

які повинні були, мали обов'язок передати певне майно чи гроші. 

За статтею 192 КК кваліфікуються дії тільки приватних осіб. Службові 

особи, які заподіяли майнову шкоду у вигляді неотриманих прибутків, 

підлягають відповідальності за ст. 364 КК. 

Способи заподіяння майнової шкоди - обман і зловживання довірою - такі 

ж самі, як і при шахрайстві (ст. 190 КК). 

Заподіяння майнової шкоди вважається закінченим з моменту утримання, 

непередачі майна чи грошей, які винна особа була зобов'язана передати. З цього 

моменту власникові заподіюється майнова шкода. Заподіяння значної майнової 

шкоди обманом чи зловживанням довірою кваліфікується за ч. 1 ст. 192 КК, а 

заподіяння таким чином майнової шкоди у великих розмірах або за 

попередньою змовою групою осіб - кваліфікується за ч. 2 ст. 192 КК. 

У примітці до ст. 192 КК визначено, що відповідно до цієї статті майнова 

шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах така, що у 

сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 192 КК, характеризується 

прямим умислом, оскільки винна особа з корисливою метою утримує і не 

передає власникові належне йому майно чи гроші. Необережне заподіяння 

майнової шкоди (внаслідок помилки чи недбалості) складу злочину не утворює 

і кримінальної відповідальності не тягне. 

Суб'єктами відповідальності за ст. 192 КК є особи, які зобов'язані 

сплачувати платежі, збори і т. інше, що досягли шістнадцятирічного віку. 

Службові особи підприємств, установ і організацій, незалежно від форм 

власності, за умисне ухилення від - сплати податків, зборів або інших 

обов'язкових платежів, а також фізичні особи за такі ж діяння, якщо це 
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призвело до заподіяння шкоди у значних розмірах (на суму в сто і більше разів 

більшу установленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян) підлягають відповідальності за ст. 212 КК. 

 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї (ст. 193 КК) 

Сутність злочину, передбаченого ст. 193 КК - полягає у зверненні у свою 

власність винним чужого майна, яке завідомо для винного належить не йому. 

Предметом привласнення може бути тільки чуже майно - яке, як свідчить 

практика, має вартість у кілька разів більшу кількох неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян і має особливу історичну, наукову, художню чи культурну 

цінність, а також скарб. 

До предметів привласнення закон відносить два види майна (речей): 

1) майно (річ) знайдене і 

2) майно (річ), які випадково опинилися у винної особи. 

 

Знайти можна лише те, що було загублено. Не може вважатися знайденим 

те, що лежить на своєму місці, там, де воно завжди перебуває. 

Той, хто привласнює річ, яка знаходиться на своєму постійному місці, 

там, де вона завжди знаходиться, визнається, що він не знайшов й, а 

викрав. 

Загубленою у кримінальному праві визнається річ (майно), яка: 

1) вибула із володіння власника, охоронця або особи, якій вона була 

доручена; 

2) знаходиться у випадковому місці, там, де вона звичайно не лежить, не на 

місці свого постійного чи звичайного знаходження (наприклад, гаманець з 

грішми на дорозі, золотий годинник в лісі на дереві тощо). 

 

Загубленим можна визнати лише те, що має сукупність цих ознак. 

Деяке майно взагалі не може бути загублено, наприклад, будинок, 

автомобіль тощо. Не визнається загубленим майно (річ,) яке було залишене або 

забуте власником чи володарем у громадському місці (у службовому 

приміщенні, у громадському транспорті, на пляжі, тощо). Привласнення 

худоби, яка знаходилась на пасовищі, хоча і була тимчасово залишена без 

догляду, теж кваліфікується як викрадання за ст. 185, а не за ст. 193 КК. 

Таким чином кваліфікується і привласнення майна, яке було викрадено і 

сховано іншими особами. 

Чуже майно може випадково опинитися у винної особи внаслідок 

помилки, яка була викрита винним потім, після отримання цього майна чи 

грошей. 

Такі помилки трапляються у роботі матеріально відповідальних осіб, які 

передають матеріальні цінності чи гроші зі складів, із кас, в підприємствах 

торгівлі тощо. 

Якщо особа, яка отримує майно чи гроші, зрозуміла помилку під час 
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отримання - передачі їй майна чи грошей і змовчала про це, маючи намір 

привласнити те, що їй передали помилково, то її дії кваліфікуються як 

шахрайство, оскільки вона застосувала обман - не повідомила про обставини, 

для цього випадку істотні і обов'язкові. Привласнення предметів, що були 

видобуті винним із надр землі, наприклад, золота, дорогоцінних каменів і т. ін., 

не утворює складу цього злочину (ст. 193 КК). Такі дії кваліфікуються за 

ст.214КК. 

Привласнення чужого майна вважається закінченим злочином з моменту 

звернення майна у свою власність, з моменту заволодіння майном. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 193 КК, характеризується 

завідомістю належності привласненого майна іншій особі. Винна особа при 

вчиненні злочину усвідомлює, що майно, безсумнівно, належить не їй і що, 

привласнюючи його, вона заподіює власникові шкоду. При помилці в 

належності майна складу злочину не утворюється, Суб'єктами, відповідальності 

за ст. 193 КК є всі осудні особи що досягли віку шістнадцяти років. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, належить зауважити, що ці злочини як і попередня група 

злочинів таж характеризуються такими низинними ознаками як корисливим 

мотивом та метою – незаконне збагачення за рахунок чужого майна. Проте 

вони відрізняються від них тим, що не пов‘язані з вилученням чужого майна із 

державних, колективних фондів чи володіння окремими громадянами і не 

завдають прямих збитків, а винний, використовуючи чуже майно або 

привласнюючи його, яке знайдено чи випадково опинилося у винного, 

внаслідок чого останній незаконно збагачується. За особливостями конструкції 

складу злочину – ці злочини є з матеріальним складом. 

 

IV. НЕКОРИСЛИВІ ПОСЯГАННЯ НА ВЛАСНІСТЬ 

Знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194, ст. 196 КК) 

Знищення або пошкодження чужого майна є досить поширеними 

злочинами, відповідальність за які передбачена ст. 194КК і ст. 196КК. 

Знищенням визнається повне зіпсування майна, приведення майна до 

такого стану, в якому воно вже не може використовуватися за своїм 

призначенням через повну втрату господарсько-економічних властивостей і не 

може бути поновленим. 

Наприклад, спалення будівлі, загибель худоби, гнилість харчів, отруєння 

напоїв і т. ін. Під знищенням чужого майна розуміється доведення цього майна 

до повної непридатності щодо його цільового призначення. Внаслідок 

знищення майно перестає існувати або повністю втрачає свою цінність . 

Знищення або пошкодження чужого майна - це не тільки і не стільки 

фізичне його зруйнування, а, головним чином, знищення, анулювання, 

ліквідація можливості для власника володіти майном, користуватися ним. Тому 

у деяких випадках майно може бути знищене і без його фізичного зіпсування, 

наприклад, вилиття спирту у міську каналізацію, випущення з кліток на волю 
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диких птахів чи тварин і т. ін. 

Знищення лісового масиву означає втрату ним свого господарського, 

кліматичного або культурно естетичного значення, внаслідок чого лісовий 

масив назавжди або на тривалий час перестає існувати (ст. 245 КК). 

Пошкодженням майна називається така його зіпсованість, внаслідок якої 

зменшилась чи погіршилась його якість, цінність і майно тимчасово або 

частково не може використовуватись за своїм призначенням. 

На відміну від знищеного пошкоджене майно може бути відновленим, але 

це потребує значних витрат коштів і часу. У тих випадках, коли для визначення 

втрати майном своєї цінності чи приведення певної речі до її непридатності, 

потрібні спеціальні знання, проводиться відповідна експертиза. Шкода повинна 

бути у великих розмірах. 

Предметом знищення і пошкодження можуть бути машини, механізми, 

худоба, будівлі, харчі, сировина, цінні папери та інші матеріальні об'єкти. 

Предметами злочинного знищення чи пошкодження майна не можуть бути 

документи, оскільки документи не майно і тому відповідальність за їх 

знищення чи пошкодження передбачені спеціальною статтею 357 КК. 

Зруйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, 

рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації утворюють окремий 

злочин, відповідальність за який передбачена ст. 277 КК. 

Зруйнування чи пошкодження майна (об'єктів), яке має  важливе 

господарське чи оборонне значення, з метою ослаблення держави 

кваліфікується за ст. 113 КК. 

Знищення або пошкодження майна при масових  заворушеннях 

кваліфікується за ст. 294 КК. 

Знищення або пошкодження майна, яке належить судді, працівникам 

прокуратури, органу внутрішніх справ чи безпеки та їх близьким, 

кваліфікується за ст. 347, 378 КК. 

Пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, 

проводного мовлення або споруд чи обладнання ліній зв'язку кваліфікується за 

ст. 360 КК. 

Знищення і зруйнування пам'яток історії і культури або природних 

об'єктів, які були взяті під охорону держави, кваліфікуються за ст. 298 і за 

ст. 252 КК. 

Знищення або пошкодження військового майна - зброї, боєприпасів, 

засобів пересування, військової техніки чи іншого майна - кваліфікується за 

ст. 411 КК. 

Знищення чи пошкодження чужого майна, відповідальність за яке 

передбачена статтею 194 КК, може бути вчинено із різних спонукань - помсти, 

ревнощів, хуліганства. 

У деяких випадках знищення або пошкодження майна  поєднано з 

викраденням. Таке трапляється тоді, коли знищенням чи пошкодженням майна 

винна особа намагається приховати викрадення. Всі ці дії утворюють 

сукупність злочинів і кваліфікуються як викрадення і знищення чи 
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пошкодження майна за ст. 185-191 і ст. 194 КК. 

Викрадення і знищення чужого майна кваліфікується за сукупністю 

злочинів лише тоді, коли знищено було інше, не викрадене майно. Якщо ж 

винна особа знищує те ж майно яке вона викрала (як майнові докази), то її дії 

кваліфікуються тільки як викрадення. 

Безпідставно були кваліфіковані за ч. 1 ст. 194 КК дії В. і О., які під час 

розбійного нападу на потерпілих пошкодили їх майно на суму 95 000 грн. 

Судова колегія в кримінальних справах Верховного Суду вказала у своїй 

ухвалі, що В. і О. били потерпілих не з метою пошкодження майна останніх, а в 

процесі розбійного нападу, спрямованого на заволодіння їх особистим майном. 

Таким чином, зазначила колегія, пошкодження та знищення майна потерпілих є 

наслідком розбійного нападу на них і додаткової кваліфікації дій засуджених за 

ст. 194 КК не потребують. 

(Див.: Ухвала судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду 

України від 7 липня 1994 р. В справі В. і О.- Практика судів України у 

кримінальних справах- Київ, 1996- С. 80-81.) 

Кваліфікуючими ознаками навмисного знищення або пошкодження 

чужого майна (ч. 2 ст. 194 КК) є: 

1. Знищення або пошкодження майна підпалом, за умовою, якщо, 

враховуючи конкретні обставини підпалу, цей підпал був загальнонебезпечним. 

Тобто утворював загрозу вогнем для інших майнових об'єктів чи для життя або 

здоров'я людей. Знищення або пошкодження підпалом певної речі, наприклад, 

автомобіля далеко від будівель, споруд, у полі не може вважатися 

кваліфікованим. 

2. Знищення або пошкодження майна шляхом вибуху чи іншим загально-

небезпечним способом - вибухом, затопленням, чи іншими подібними діями, 

якими створюється значна небезпека для людей або предметів, крім тих, на які 

було спрямовано злочин. 

Неправильно, наприклад, за ч. 2 ст. 194 КК були кваліфіковані дії М. Його 

було визнано винним у тому, що він, у стані сп'яніння, угнав автобус, належний 

АТП. В дорозі він, умисно наїхавши на дерево, загальнонебезпечним способом 

пошкодив автобус, завдавши автопідприємству збитків на суму 582 грн. 

Президія обласного суду, розглянувши справу, визнала таку кваліфікацію 

дій М. неправильною. Як було встановлено, у салоні автобуса і поблизу від 

нього людей не було. Той факт, що сам М. вирішив у такий спосіб заподіяти 

собі смерть, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно 

загальнонебезпечним способом. 

Оскільки М., скеровуючи автобус на дерево, умисно пошкодив державне 

майно з заподіяв збитків на суму 582 грн., його дії належить кваліфікувати за ч. 

1 ст. 194, а не за ч. 2 ст. 194 КК. 

(Див.: Постанова президії Кримського обласного суду від 22 травня 1984 р. 

У справі М.- Практика судів України в кримінальних справах. - С. 72-73). 

4. Знищення або пошкодження майна, яке заподіяло шкоду у особливо 

великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. 
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Умисне знищення або пошкодження чужого майна підпалом або іншим 

загально-небезпечним способом, яке спричинило людські жертви (за умовою 

необережної загибелі хоча б однієї особи; навмисно заподіяна смерть утворює 

сукупність злочинів), або завдало особливо великої шкоди (зруйнування 

важливого об'єкту, заподіяння тілесних ушкоджень кільком потерпілим, і т. 

інше) кваліфікуються за ч. 2 ст. 194 КК. До «особливо великої шкоди» 

внаслідок знищення або пошкодження чужого майна належить, наприклад, 

виведення з ладу повністю або на тривалий час виробничих підприємств 

(окремих цехів, дільниць) та інших важливих споруд (гребель системи водо- та 

енергопостачання, зв'язку тощо), загибель великої кількості худоби, спалення 

або пошкодження майна та інше заподіяння матеріальних збитків у особливо 

великих розмірах . 

Іншими тяжкими наслідками визнається заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень одній або кільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень 

двом та більше потерпілим або заподіяння значної матеріальної шкоди 

державній, громадській організації або громадянам. При вирішенні питання про 

те, чи є матеріальні збитки значними або особливо великими, враховується не 

тільки вартість, розмір знищеного або пошкодженого майна в натуральному 

вигляді (вага, обсяг, кількість предметів) але і його значимість для народного 

господарства. 

Кримінальна відповідальність за необережне знищення або пошкодження 

чужого майна настає тільки тоді, коли це спричинило: а) людські жертви - 

загибель хоча б однієї людини
3
, або б) інші тяжкі наслідки - значні зруйнування 

важливих об'єктів, заподіяння особливо великої матеріальної шкоди, тяжких 

тілесних ушкоджень кільком потерпілимі т. ін. 

За ст. 196 КК були кваліфіковані, наприклад, дії О., який на порушення 

Правил безпеки в газовому господарстві у своїй квартирі, розташованій на 

другому поверсі восьмиквартирного будинку, самовільно намагався 

підключити до газової плити балон зі зрідженим газом. Внаслідок несправності 

балону газ витік і згодом загорівся. Стався вибух, яким було пошкоджено 

державне майно на 3800 грн., а мешканцям будинку К., С. М. і С. В. заподіяно 

тяжкі тілесні ушкодження . 

 

Кримінальна відповідальність настає як за умисне (ст. 194 КК), так і за 

необережне (ст. 196 КК) знищення чи пошкодження чужого майна. 

Відповідальність за умисне знищення або пошкодження чужого майна за ч. 

2 ст. 194 КК настає з чотирнадцяти років, а за ч. 1 ст. 194 КК - з шістнадцяти 

років. 

Відповідальність за необережне знищення чи пошкодження чужого майна 

(ст. 196 КК) настає з шістнадцяти років. 

Погроза знищення майна (ст. 195 КК) 

Знищенням називається повне зіпсування майна, приведення майна до 

такого стану, у якому воно вже не може використовуватися за своїм 

призначенням через повну втрату господарсько-економічних властивостей і не 
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може бути поновленим (спалення будівлі, загибель худоби, гнилість харчів, 

отруєння напоїв і т. ін.). 

Знищення майна - ще не стільки фізичне його зіпсування, скільки 

ліквідація можливості його використовувати. У деяких випадках майно може 

бути знищене і без його фізичного зіпсування, наприклад, молоко, вилите у 

каналізацію, дикі птахи, випущені з клітки на волю тощо. 

Склад злочину, передбаченого ст. 195 КК, утворює погроза знищення 

чужого майна лише загальнонебезпечним способом: а) підпалом, б) вибухом, в) 

іншим загально небезпечним способом – затопленням, забрудненням 

(наприклад, отруєнням криниці) тощо. 

Обов'язковою ознакою злочину є його серйозність, впевненість у реалізації 

погрози, коли у потерпілого є підстави побоюватися погрози, тобто якщо були 

реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози. 

Злочин вважається закінченим з моменту доведення погрози до свідомості 

потерпілого будь-яким способом: усно, письмово, по телефону, через інших 

осіб тощо. 

Погроза знищення майна вчинюється умисно, умисел завжди прямий, 

оскільки винний переслідує мету налякати, позбавити потерпілого спокою, 

примусити до певних дій чи утриматися від них. Погроза завжди вчинюється з 

певною метою. 

Відповідальність за погрозу знищення майна настає з шістнадцяти років. 

Порушення обов‘язків щодо охорони майна (ст. 197 КК) 

Кримінальна відповідальність за злочинне недбале ставлення до охорони 

чужого майна за ст. 197 КК настає лише за наявністю таких ознак (умов): 

1. Якщо певній особі була доручена охорона чужого майна, тобто охорона 

цього майна була її прямим і безпосереднім обов'язком (сторож, охоронець, 

стрілець воєнізованої охорони і т. ін. особи). 

2. Якщо ця особа проявила несумлінне, недбале ставлення до виконання 

своїх обов'язків щодо охорони дорученого їй майна. 

3. Якщо це спричинило тяжкі наслідки для власника (пошкоджене, 

загинуло чи викрадено). 

4. Якщо між загибеллю, пошкодженням чи викраденням майна і злочинне 

недбалим ставленням до його охорони є причинний зв'язок. 

5. Якщо особа, яка охороняла майно, могла запобігти його загибелі, 

пошкодженню чи викраденню. 

 

Згідно з приміткою 3 до ст. 185 КК вчиненим у великих розмірах 

визнається злочин, яким однією особою чи групою осіб заподіяна шкода на 

суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. Якщо таким є великий розмір у злочинах навмисних 

(викрадення), то він не може бути меншим у злочині вчиненому з 

необережності - ст. 197 КК. 

Безпідставно, наприклад, було засуджено за ст. 197 КК А. який, будучи у 

відрядженні, залишив у Херсонській області причеп від автомобіля ЗІЛ-130, не 
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вживши заходів до його схоронності, внаслідок чого після повернення причепа 

не знайшов, чим заподіяв АТП збитки на суму 2517 грн. 

Президія Київського міського суду, розглянувши справу, встановила, що 

пізніше причеп було знайдено і повернуто автопідприємству. Втратою 

запасного колеса і номерного знака від автопричепа А 111 завдано збитків на 

170 грн., які не можна визнати тяжкими наслідками. Відповідальність же за ст. 

197 КК України настає у випадку, якщо втратою чи пошкодженням чужого 

майна заподіяно для власника тяжкі наслідки (тобто шкоду у великому розмірі). 

З урахуванням того, що автопричеп повернуто АТП, на суму його вартості 

має бути зменшено розмір збитків, що підлягають стягненню з засудженого. 

На підставі викладеного президія міського суду судові рішення у частині 

засудження А. за ст. 197 КК скасувала і провадження у справі закрила. 

(Див.: Практика судів України в кримінальних справах.-С. 75-76.) 

6. Якщо злочинне недбале ставлення до охорони чужого майна було 

необережним. 

У тих випадках, коли особа, якій була доручена охорона, навмисно не 

виконувала своїх обов'язків і цим сприяла викраденню, загибелі чи 

пошкодженню цього майна, її дії кваліфікуються як співучасть у цих злочинах. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 197 КК, характеризується 

необережною виною - суб'єкт не передбачав пошкодження, загибелі чи 

викрадення охоронюваного майна, але міг і повинен був такі наслідки 

передбачити, або самовпевнено розраховував на якість обставини, що такі 

наслідки не настануть. Відповідальними за злочинно недбалу охорону чужого 

майна є лише особи, які юридично були зобов'язані забезпечити належну 

охорону чужого майна (сторожі, охоронці, комірники та ін.). 

Придбання, отримання зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом (ст. 198 КК) 

Стаття 198 КК України передбачає відповідальність за заздалегідь не обіцяне 

придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного 

злочинним шляхом. Заздалегідь обіцяне придбання чи збут такого майна 

визнається співучастю у злочині, яким це майно було здобуте. 

Об'єктивну сторону злочину утворюють різноманітні способи і форми 

придбання (купівля, обмін), отримання (прийняття в дарунок, у рахунок боргу), 

збуту (продажу, обміну, дарування тощо) чи зберігання майна. Діяння може 

бути вчинене у виді промислу лише у випадках придбання майна у різних 

злочинців, або збуту майна на користь різних злочинців, що трапляється рідко. 

Такі дії скоріше стають співучастю у здобуванні майна, якщо вони вчинюються 

на користь одного і того самого здобувача майна, оскільки ці дії дають 

здобувачеві майна підстави сподіватися на продовження такого сприяння в 

реалізації здобутого злочином. 

Діяння, передбачене ст. 198 КК, вчинюється умисно при усвідомленні 

того, що майно завідомо одержане злочинним шляхом. Кримінальна 

відповідальність не настає при сумнівах, припущеннях про належність майна. 

Відповідальність настає з шістнадцяти років. 
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ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, слід зазначити, що ці злочини не пов‘язані з незаконним 

вилученням і оберненням чужого майна на свою користь чи користь інших 

осіб. В переважній більшості вони позбавлені корисливих мотивів і мети 

незаконного збагачення. Проте вони заподіюють майнову шкоду шляхом 

знищення чи пошкодження майна або неналежним ставленням винної особи до 

своїх обов‘язків щодо охорони і зберігання чужого майна. Деякі з цих злочинів, 

зокрема, умисне (ч. 2 ст. 194) і необережне (ст. 196) знищення чи пошкодження 

чужого майна крім того ще й посягають на життя і здоров‘я особи, що підвищує 

їх суспільну небезпечність. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Завершуючи лекцію по даній темі слід зауважити, що злочини проти 

власності становлять одну із найпоширеніших і найнебезпечніших груп 

злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне із найцінніших соціальних 

благ – право власності. Право власності є право особи на річ (майно), яке вона 

здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 

Власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм 

майном. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно 

позбавлений цього права чи обмежений у його здісненні. На зміст права 

власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження 

майна. 

Передбачення в одному розділі Особливої частини КК відповідальності за 

всі посягання на власність незалежно від її форми забезпечує всім суб‘єктам 

права власності однаковий кримінально-правовий захист, як гарантує 

Конституція України. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси злочинів проти власності.  

При підготовці теми, слухачам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов‘язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА № 11 «ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ» 

(2 години) 

План  

I. Поняття, види злочинів проти громадської безпеки та їх загальна 

характеристика. 

 

II. Злочини, що сприяють створенню і діяльності організованих груп, 

злочинних організацій і озброєних банд. 

 

III. Злочини, пов‘язані із тероризуванням населення, утворенням 

непередбачених законом воєнізованих або озброєних формувань. 

 

IV. Злочини, пов‘язані з порушенням правил придбання, зберігання 

вогнепальної зброї, боєприпасів, а також радіоактивних матеріалів. 

 

V. Злочини проти громадського порядку. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституція України (від 28.06.1996 року). 

2. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 року)  

3. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. 

4. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 

вчинені стійкими злочинними об‘єднаннями : Постанова Пленуму Верховного 

Суду України №13 від 23.12.2005 р.  

5. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами. Постанова № 3 

Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. 

6. Наказ МВС України від 21.08.1998 р. № 622 «Про затвердження 

Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 

вибухових матеріалів». 

7. Наказ МВС України від 24.09.2010 р. № 456 «Про затвердження 

Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх 

справ України»; 

8. Наказ МВС України від 11.11.2010 р. № 550 «Про затвердження 

Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства 
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внутрішніх справ України»; 

9. Наказ МВС України від 28.07.1994 р. № 404 «Про затвердження 

Статуту патрульно-постової служби міліції України»; 

10. Наказ МВС України від 28.04.2009 р. № 181 «Про організацію 

діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, 

направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань»; 

11. Наказ МВС України «Про організацію діяльності органів 

досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України» від 31.03.2008 р. 

№ 160 (зі змінами на підставі наказу МВС України від 14.02.2009 р. № 62). 

12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 

6-те вид., переробл. та доповн / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: 

Юридична думка, 2009. - 1236 с. 

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: У 2 

т. – Т.1 / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., 

перероб. Та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

полягає у викладенні певних теоретичних і законодавчих положень щоб 

допомогти, вам з‘ясувати (усвідомити) поняття злочинів проти громадської 

безпеки, їх суттєві ознаки, відмінність від суміжних злочинів у процесі 

прослуховування цієї лекції та під час самостійної роботи з вивчення даної 

теми. 

 

 

ВСТУП 

Злочини проти громадської безпеки належать до загально небезпечних 

діянь, які створюють загрозу життю і здоров‘ю людей, власності, довкіллю, 

нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.. Без забезпечення 

громадської безпеки неможливе забезпечення належного захисту прав людини і 

громадянина, основи яких закріплені у ст.3 Конституції України 

Істотну загрозу для громадської безпеки створюють діяльність 

організованої злочинності, тероризм, протиправний обіг зброї, радіоактивних 

матеріалів тощо. Останнім часом світ стикається із жахливими наслідками 

діяльності терористичних організацій. Всім пам‘ятні події 11 вересня 2001 

року, що відбулися у США, коли внаслідок терористичних актів у Нью-Йорку 

та Вашингтоні загинули тисячі безневинних людей, заподіяно мільярдні збитки 

економіці США та інших країн. Не припиняється хвиля терористичних актів і 

на сьогодення на Близькому Сході та в інших ―гарячих точках‖ і країнах, 

наприклад, Іспанія, Індія тощо. 

Все це свідчить про необхідність забезпечення з боку держави належної 

охорони громадської безпеки від суспільно небезпечних посягань. 

Чинний КК України передбачає відповідальність за злочини проти 

громадської безпеки у розділі ІХ Особливої частини (ст.255-270 КК). 
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Положення чинного кримінального законодавства України щодо боротьби 

з організованою злочинністю повністю відповідає Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності від 15.ХІ.2000 року, яку вже 

підписала Україна. 

На відміну від попереднього кримінального законодавства (КК 1960 р) у 

чинному КК-2001 р. спеціальними нормами передбачено відповідальність за 

створення злочинної організації (ст. 255 КК), сприяння учасникам злочинних 

організацій та приховування їх злочинної діяльності (ст. 256 КК), за 

терористичний акт (ст. 258-258
4
 КК). Кримінальний кодекс України містить 

комплекс норм, які дозволяють здійснити на належному рівні кримінально-

правову охорону громадської безпеки від суспільно-небезпечних посягань, 

останні і є предметом розгляду в даній лекції. 

Розглянемо наступні питання. 

 

 

I. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Конституційним обов‘язком держави є її відповідальність за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов‘язком 

держави. При цьому необхідною умовою забезпечення прав і свобод людини, 

безпечних умов її життя, збереження та примноження матеріальних і 

духовних цінностей у суспільстві є надійна охорона громадської безпеки. 

Громадська безпека є складовою однієї з галузей національної безпеки. Вона 

вперше в історії України віднесена законодавцем до числа базових, 

самостійних, стрижневих об‘єктів, правове забезпечення і охорону яких має 

своїм завданням КК України. 

Поняття громадської безпеки кримінальний закон не дає. В Конституції 

України лише в одній статті (ст. 138) згадується цей термін. 

Це поняття утворено із двох термінів: 

- громадська; 

- безпека. 

1. Громадська (ий) – цей термін стосується невизначеної кількості 

осіб. 

2. Безпека – розуміють стан, коли не має небезпеки, її попередження. 

Це стан, при якому не спричиняється й не може бути спричинено шкоду, а 

забезпечується надійність, стабільність чого-небудь. Тому в буквальному 

розумінні громадська безпека – це безпека громади, всього суспільства. 

У найширшому розумінні цього слова, це стан, за якого забезпечуються 

безпечні, нормальні умови існування, захист, запобігання загальним загрозам 

загибелі людей та заподіянню їм тілесних ушкоджень, зруйнуванням, 

знищенням, пошкодженням матеріальних цінностей та іншим тяжким 

наслідкам. 
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Громадська безпека є елементом, складовою частиною, однією із сфер 

національної безпеки України, яка визначається в Законі України ―Про 

основи національної безпеки України‖ як 

“захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз національним інтересам”. 

Таким чином можна дати наступне визначення поняття громадської безпеки. 

Громадська безпека – це єдність зовнішньої і внутрішньої безпеки 

суспільства, об’єктивного (зовнішнього) і суб’єктивного (внутрішнього) 

елементів стану об’єктивної захищеності і суб’єктивного психологічного 

відчуття захищеності. 

Іншими словами, можна сказати громадська безпека – це об‘єктивний стан і 

суб‘єктивне відчуття суспільством захищеності від небезпеки, відчуття 

громадського спокою, тобто це стан захищеності життєво важливих інтересів 

особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

В кримінальному праві поняття громадська безпека тлумачать більш 

вузько. 

(Слайд 4) Громадська безпека – це сукупність суспільних відносин, що 

забезпечують нормальне існування і розвиток громадських і особистих благ, які 

усувають ймовірні для них загрози. 

(Слайд 5)Основними об’єктами громадської безпеки є: 

- людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканість, права і 

свободи; 

- матеріальні і духовні цінності суспільства; 

- конституційний устрій, суверенітет і територіальна цілісність держави. 

Кримінально-правовий захист громадської безпеки полягає у визнанні 

Кримінальним кодексом злочинами коло діянь, що становлять або можуть 

поставити під загрозу стан захищеності вказаних об‘єктів, та визначенні 

покарання за вчинення таких діянь. 

Кримінальний кодекс не дає визначення поняття злочинів проти 

громадської безпеки. Виходячи із вище викладеного можна дати наступне 

визначення їх поняття. 

(Слайд 6) Злочини проти громадської безпеки – це суспільно небезпечні, 

передбачені КК України винні діяння, що порушують громадську безпеку, 

знижують захищеність життя і здоров‘я людей та інших важливих цінностей 

суспільства та створюють загальну небезпеку настання тяжких наслідків або 

заподіяння істотної шкоди. 

(Слайд 7) Загальна характеристика злочинів проти громадської 

безпеки (стислий виклад юридичного аналізу). 

Родовий об’єкт – громадська безпека, як стан захищеності життєво 

важливих інтересів людини, суспільства і держави від загально-небезпечних 

посягань. 

Безпосередній об’єкт (основний): 
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- громадська безпека в сфері порядку в суспільстві, який виключає 

можливість появи і діяльності в ньому кримінальних організованих структур; 

- громадська безпека в сфері нормального функціонування органів 

державної влади і місцевого самоврядування, територіальна цілісність або 

політичний устрій держави, її воєнна або економічна потужність, фінансова 

система, порядок управління тощо (конституційний лад); 

- громадська безпека у сфері придбання, зберігання вогнепальної зброї, 

боєприпасів і вибухових речовин, а також поводження з ними; 

- громадська безпека у сфері встановленого порядку поводження з 

радіоактивними матеріалами, легкозаймистими, їдкими речовинами, 

небезпечними відходами виробництва і з вторинною сировиною; 

- громадська безпека у сфері забезпечення стану пожежної безпеки. 

Безпосередній об’єкт (додатковий): 

- життя, здоров‘я особи; 

- власність; 

- нормальна діяльність підприємств, установ, організацій тощо. 

Предмет – притаманний не всім злочинам, але в ряді випадків 

безпосередньо вказаний в статті, а саме: 

- зброя, вибухові речовини, боєприпаси, вибухові пристрої (ст. 262, 263, 

264, 269 КК); 

- радіоактивні матеріали (ст. 265, 266, 267 КК); 

- ядерний вибуховий пристрій чи пристрій, що розсіює радіоактивний 

матеріал або випромінює реалізацію (ст. 265
1 
КК) 

- легкозаймисті та їдкі речовини (ст. 267, 269 КК); 

- відходи та вторинна сировина (ч. 1 ст. 268 КК); 

- небезпечні відходи (ч. 2 ст. 268 КК). 

Зброя та предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення, 

призначені або можуть бути використані як засіб ураження живої цілі, 

знищення чи пошкодження оточуючого середовища. В них міститься 

можливість їх використання як засобів (знаряддя) вчинення злочинів, 

безпосереднього спричинення шкоди. 

Об’єктивна сторона – в переважній більшості полягає в переважній 

більшості у вчиненні суспільно-небезпечної дії, проте не виключається і прояв 

поведінки у вигляді злочинної бездіяльності, що порушує захищеність 

(гарантованість) життя і здоров‘я людей інших важливих цінностей 

суспільства, створює загальну (спільну) небезпеку настання таких наслідків або 

заподіює таку шкоду. 

Способи, в яких проявляються дії винного при вчиненні цих злочинів 

можуть бути різноманітними, зокрема: 

- створення злочинної організації або керівництво нею (ст. 255 КК); 

- викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (ст. 262 КК); 

- носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут 

вогнепальної зброї (ст. 263 КК); 

- застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу (ст. 258 КК). 
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Інші ознаки об‘єктивної сторони у переважній більшості на кваліфікацію 

не впливають. 

За особливостями конструкції більшість злочинів проти громадської 

безпеки є злочинами з формальним складом і вчиняються шляхом дії, а 

декілька злочинів – з матеріальним складом (ст. 264, 267, 270 КК) і можуть 

бути вчинені як шляхом дії так і бездіяльності. 

Ці злочини передбачають настання 2 видів наслідків: 

- створення небезпеки настання тяжких наслідків (ч. 1 ст. 267); 

- фактичне заподіяння: 

 істотної шкоди (тяжких наслідків) – ст. 264 КК; 

 шкоди здоров‘ю або майнова шкода у великому розмірі (ч. 1 ст. 270 

КК). 

Суб’єктивна сторона – переважної більшості цих злочинів 

характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу. 

Злочини з матеріальним складом характеризуються необережною формою 

вини. 

Має місце змішана форма вини, що передбачає умисну форму вини щодо 

діяння (наприклад, щодо порушення певних правил) і необережність щодо 

наслідку (наприклад, загибель людей, чи інших тяжких наслідків). 

Мотиви і мета більшості злочинів проти громадської безпеки не є їх 

обов‘язковою ознакою і можуть бути різноманітними. 

Але в ряді випадків вони безпосередньо вказані в законі, зокрема мета: 

- напад на підприємства, установи, організації або окремих громадян (ст. 

257 КК ―Бандитизм‖); 

- вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

- порушення громадської безпеки, залякування населення, провокація 

воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення (ст. 258 КК); 

- вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій (ст. 258); 

- привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних 

поглядів терориста (ст. 258 КК); 

- захоплення, пошкодження або знищення об‘єктів (ст. 261 ―Напад на 

об‘єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення‖); 

- примусити фізичну чи юридичну особу, міжнародну організацію чи 

державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї (ч. 1 ст. 266 КК ―Погроза 

вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали‖); 

- спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 266 КК). 

Суб’єкт – фізична, осудна особа, яка досягла 16-ти річного віку. 

Проте за вчинення злочинів, передбачених: 

- ст. 257 КК ―Бандитизм‖; 

- ст. 258 ―Терористичний акт‖; 

- ст. 262 ―Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заподіяння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
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становищем‖, якщо вчинене шляхом крадіжки, грабежу, розбою чи вимагання 

відповідальність настає з 14 років. 

 

Спеціальний суб’єкт – в ряді випадків при вчиненні злочинів проти 

громадської безпеки він має місце (службова особа), зокрема (ч.2 ст.256, 258-1, 

258-4, 262, ч. 4 ст. 267-1) 

Кваліфікуючі ознаки. 

В якості кваліфікуючих або особливо кваліфікуючих ознак вчинення 

деяких злочинів проти громадської безпеки закон передбачає, зокрема: 

- загибель людей, що означає заподіяння смерті хоча б одній особі або 

більше; 

- інші тяжкі наслідки: 

 заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній або кільком особам; 

 середньої тяжкості двом чи більше особам; 

 заподіяння майнової шкоди у великому або особливо великому розмірі; 

- повторно (див. ст. 32 КК); 

- попередня змова групи осіб (див. ч. 2 ст. 28 КК). 

Акцентую вашу увагу, що в чотирьох статтях (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 258
3
, ч. 

6 ст. 260, ч. 3 ст. 263 КК) сформульовані заохочувальні норми, які 

передбачають обов‘язкове і безумовне звільнення особи від кримінальної 

відповідальності за деякі злочини проти громадської безпеки за наявності 

певних умов і підстав, про що буде вестися мова при розгляді конкретних 

складів злочину. 

(Слайд 8) Види злочинів проти громадської безпеки. 

Усю сукупність цих злочинів можна систематизувати на 5 груп в 

залежності від джерел безпеки і загроз громадській безпеці: 

1. Злочини, що сприяють створенню і діяльності організованих груп, 

злочинних організацій і озброєних банд (ст. 255-257 КК); 

2. Злочини, пов‘язані з тероризуванням населення, утворення 

непередбачених законом воєнізованих або озброєних формувань (ст. 258-260 

КК); 

3. Злочини, пов‘язані з порушенням правил придбання, зберігання 

вогнепальної зброї, боєприпасів, а також радіоактивних матеріалів (ст. 261-265
1
 

КК); 

4. Злочини, пов‘язані з неправомірним поводженням з такими 

джерелами небезпеки, як радіоактивні матеріали, легкозаймисті, їдкі речовини, 

шкідливі відходи виробництва, вторинна сировина (ст. 266-269 КК); 

5. Злочини, пов‘язані з порушенням встановлених вимог, що 

спричинили виникнення пожежі (ст. 270 КК). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, громадська безпека створює атмосферу громадського спокою, 

впевненості у надійності та ефективності захисту від ймовірних 



174 
 

загальнонебезпечних злочинів, відчуття безпеки на яку можна покластися, в 

якій можна бути впевненим, яка заспокоює. 

У кримінально-правовому аспекті громадська безпека є сукупністю 

суспільних відносин, що забезпечують як існування так і розвиток громадських 

і особистих благ, які усувають ймовірні для них загрози. Громадська безпека є 

родовим об‘єктом певної сукупності злочинів, передбачених кримінальним 

законом, які є предметом наступних питань даної лекції. 

І так переходимо до розгляду другого питання. 

 

 

II. ЗЛОЧИНИ, ЩО СПРИЯЮТЬ СТВОРЕННЮ І ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП, ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І 

ОЗБРОЄНИХ БАНД 
Цю групу складають 3 злочини, передбачені статтями 255-257 КК. За 

ступенем суспільної небезпечності ці злочини більш небезпечні за інші злочини 

проти громадської безпеки. 

Першим є злочин, передбачений ст.255 КК. Ця стаття спрямована на 

посилення боротьби з організованою злочинністю і сформульована як загальна 

норма, щодо злочинів, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 258
3
 та ст. 260 КК. 

Стаття 255. “Створення злочинної організації‖. 

Дана стаття має дві частини. Частина перша дає визначення поняття цього 

злочину. Вона гласить: 

“Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у 

ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також 

організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників 

злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов 

спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної 

діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій або 

організованих груп”. 

 

(Слайд 9) Безпосередній об’єкт – громадська безпека, що забезпечує 

виключення можливості появи і діяльності у суспільстві кримінальних 

організованих структур. 

Об’єктивна сторона даного злочину полягає у вчиненні дій у вигляді: 

1. Створення злочинної організації для вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину; 

2. Керівництво злочинною організацією; 

3. Участь у злочинній організації; 

4. Участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; 

5. Керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних 

організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного 

вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи 

координації дій об‘єднань злочинних організацій або організованих груп 
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(консолідація організованої злочинної діяльності). 

У статті 255 КК вид злочинної організації не конкретизовано. Це може 

бути будь-яка злочинна організація, метою якої є вчинення хоча б одного 

тяжкого чи особливо тяжкого злочину, або діяльність якої пов‘язана із 

вчиненням декількох злочинів. Жодних інших додаткових ознак такої 

організації (озброєність, спеціальна мета створення та діяльності тощо) закон в 

даному випадку не передбачає. 

Злочинна організація – це найбільш небезпечна форма співучасті і 

визнається, згідно ч. 4 ст.28 КК, як об‘єднання декількох осіб (5 або більше) 

(суб‘єктів злочину), яке: 

1) є стійким; 

2) є ієрархічним; 

3) об‘єднує декількох осіб; 

4) за попередньою змовою зорганізоване його членами або 

структурними частинами для спільної діяльності; 

5) метою такої діяльності є: 

 безпосереднє вчинення ними тяжких або особливо тяжких злочинів; 

 керівництво або координація злочинної діяльності інших осіб; 

 забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших 

злочинних груп. 

Як зазначив п. 10 ППВСУ № 13 від 23.12.2005 р. злочинна організація (ч. 4 

ст. 28 КК) — це внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об‘єднання п‘яти і 

більше осіб або двох і більше організованих груп (структурних частин), метою 

діяльності якого є вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів чи тільки 

одного, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, або керівництво чи 

координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування 

як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. 

Стійкість – є однією із визначальних ознак злочинної організації і полягає 

в тому, що така організація створюється для тривалої злочинної діяльності. На 

постійній основі і забезпечується надійним захистом від розкриття. 

Стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх 

здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто 

ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім 

(наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих 

членів об‘єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім 

(недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність 

конкурентів по злочинному середовищу тощо). 

На здатність об‘єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим 

факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між 

його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила 

поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл 

функцій учасників щодо його досягнення. 

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення 

корупційних зв‘язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією 
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щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення 

нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення 

й використання тощо. 

Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак 

зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення 

тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група 

трансформувалась у злочинну організацію
2
. 

Ієрархічність – це специфічна ознака злочинної організації. Вона 

передбачає наявність відповідної системно-структурної побудови об‘єднання, 

яке включає в себе наявність загального керівництва (лідера), чітко визначену 

підпорядкованість рядових членів об‘єднання його керівникам, вертикальні 

зв‘язки між вищими та нижчими структурами об‘єднання, загальновизнані 

правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної 

організації. 

Це означає наявність в середині організації зв‘язків по вертикалі між: 

1) верхніми; 

2) середніми; 

3) нижніми структурними одиницями. 

На нижній сходинці такої структури знаходяться організовані групи, які 

безпосередньо вчиняють злочини. Середню ланку складають групи, які 

займаються підбором виконавців злочинів, контролюють їх діяльність, 

забезпечують прикриття, виконують функції розвідки і контррозвідки, 

формують ―общак‖ (спільну касу) і розподіляють його в разі необхідності, 

виходять на корумповані зв‘язки, відмивають гроші, здобуті злочинним 

шляхом, здійснюють персональну охорону тощо. 

Вищу ланку становлять організатори і керівники, які планують діяльність 

злочинної організації в цілому, забезпечують її взаємодію з іншими 

злочинними формуваннями на регіональному, міжрегіональному та 

міжнародному рівнях. 

Зорганізованість за попередньою змовою. 

Для злочинної організації також характерною є зорганізованість членів або 

структурних частин за попередньою змовою для спільної діяльності. 

Це означає, що зорганізованість за попередньою змовою здійснюється при 

створенні злочинної організації, перед вчиненням злочинів. А під терміном 

спільної діяльності злочинної організації належить розуміти як безпосереднє 

вчинення злочинів, так і діяльність, спрямовану на підтримку можливості 

існування такої організації. 

Кожний учасник змови усвідомлює, що разом з іншими прийматиме участь 

у здійсненні злочинної мети, для якої створена організація і бажає цього. Це 

також характерно і для тих осіб, які приєднуються до такої організації після її 

створення. 

Кількісний склад злочинної організації. 

                                                           
2
 П.11 ППВСУ №13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об‘єднаннями» 
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Згідно з ч.4 ст.28 КК злочинна організація це стійке та ієрархічне 

об‘єднання 5-х або більше осіб, тобто мінімальна кількість не може бути менше 

як 5 осіб, що об‘єдналися для зайняття злочинною діяльністю. 

Особи, які вчиняють злочин у складі злочинної організації, несуть 

відповідальність за ч.1 ст.225 КК та за статтями, які передбачають 

відповідальність за вчинені ними конкретні злочини. У зв‘язку з цим така 

ознака як вчинення злочину злочинною організацією не виступає як 

кваліфікуюча чи особливо кваліфікуюча для окремих складів злочинів, як це 

має місце стосовно організованих груп, осіб за попередньою змовою, чи 

групи осіб. Ця ознака як обтяжуюча не названа і в ст. 67 КК. 

Мета, з якою створюються злочинні організації, визначена в законі 

(ст.255 КК). 

1) Вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. 

Стаття 12 КК дає класифікацію злочинів за ступенем тяжкості. Проте 

обмеження діяльності злочинної організації лише вчиненням тяжких чи 

особливо тяжких злочинів навряд чи виправдане. Це підтверджується тим, що 

значна кількість злочинів вчинених злочинними угрупуваннями, спрямоване на 

економічну сферу. Але більшість із них не відносяться до тяжких чи особливо 

тяжких. І таким чином, тут не може йти мова про злочинну організацію. 

Практичне значення має відмінність злочинної організації від 

організованої групи. 

При розмежуванні цих понять вирішальним є глибокий аналіз ознак, 

властивих цим об‘єднанням (формуванням). 

Особливе значення має кількісна ознака (організована група – 3 особи і 

більше, злочинна організація – 5 і більше) та визначення стійкості організованої 

групи і більш стійкого характеру злочинної організації, наявність таких 

специфічних ознак злочинної організації як ієрархічна структура і 

спрямованість на вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. 

Організованим групам взагалі не властива ієрархічність. 

Стосовно такої ознаки, як спрямованість на вчинення тяжких і особливо 

тяжких злочинів, що випливає із закону (ч.4 ст.28, ч.1 ст.225 КК), то вона 

властива лише злочинним організаціям. Однак, це не означає, що організована 

група не може утворюватися для вчинення тяжких або особливо тяжких 

злочинів. Про це свідчить наявність такої кваліфікуючої ознаки, як вчинення 

злочину організованою групою, в ряді складів злочину (ч.2 ст.147, ч.3 ст.149, 

ч.4 ст.187 КК тощо). 

Охарактеризуємо коротко діяння, за які передбачена відповідальність 

за ч.1 ст.255 КК. 

1. Створення злочинної організації. 

Це діяльність особи (осіб) спрямована на виникнення злочинної 

організації. 

Організаційні дії можуть бути різноманітними, а саме: 

– підбор учасників злочинного формування з наступним розподілом їх 

ролей в організації; 
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– пошук матеріальних засобів, які необхідні для функціонування організації 

(грошей, транспорту, приміщень, сховищ); 

– розробка планів, пошук об‘єктів нападу; 

– розробка заходів забезпечення прикриття тощо. 

Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після 

досягнення особами згоди щодо вчинення першого тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину, але до його закінчення об‘єднання набуло всіх обов‘язкових 

ознак такої організації. При цьому не має значення, передувала набуттю 

об‘єднанням ознак злочинної організації стадія його існування як організованої 

групи чи зазначена організація була одразу створена як така. 

Якщо перший, а також наступні злочини були вчинені до набуття 

об‘єднанням усіх обов‘язкових ознак злочинної організації, ці злочини за 

наявності до того підстав необхідно кваліфікувати як такі, що вчинені 

організованою групою.
3
 

Особа, яка створила злочинну організацію, в майбутньому може і не бути її 

керівником або учасником. 

2. Керівництво організацією – полягає у вчиненні сукупності дій 

спрямованих на управління процесом: 

 Підтримання функціонування, тобто забезпечення існування та 

збереження злочинної організації як стійкого об‘єднання осіб; 

 Здійснення ними злочинної діяльності. 

Управління процесом підтримання функціонування злочинної організації 

передбачає: 

– забезпечення дотримання загальних правил поведінки, підтримання 

дисципліни; 

– вербування нових членів таких об‘єднань; 

– розподіл (перерозподіл) функціональних обов‘язків їх членів; 

– планування вчинення конкретних злочинів, а також здійснення злочинної 

діяльності загалом; 

– вдосконалення організаційної структури злочинної організації; 

– організація і розробка заходів щодо прикриття діяльності злочинної 

організації. 

Управління процесом здійснення злочинною організацією злочинної 

діяльності (вчинення конкретних злочинів) включає в себе: 

– визначення мети і напрямів такої діяльності, конкретних завдань, які 

висуваються перед організацією, її структурними частинами чи окремими 

учасниками; 

– об‘єднання і координація дій окремих структурних частин або окремих 

учасників тощо. 

Керівництво організацією може здійснюватися у формі: 

– віддання наказів, розпоряджень, доручень, вказівок; 

– проведення інструктажів; 

                                                           
3
 Абз.2,3 п.10 ППВСУ №13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 

вчинені стійкими злочинними об‘єднаннями» 
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– організації звітів про виконання тих чи інших дій; 

– прийнятті рішень про застосування заходів впливу щодо членів 

злочинної організації за невиконання доручень керівництва або порушення 

встановлених правил поведінки. 

3. Участь у діяльності злочинної організації означає вступ до неї і 

фактичне перебування в ній. Особа стає учасником злочинної організації з 

моменту її утворення за умови, що вона входить до кола тих осіб, з яких 

первісно виникає організація, або ж відтоді, коли інші учасники дали згоду на 

прийняття її до вже існуючої організації, та прийняття обов‘язків члена 

організації. Участь у розробці планів та їх реалізації, виконання обов‘язків, 

передбачена роллю в організації та спеціалізацією, дотримання дисципліни та 

встановлених правил поведінки тощо. 

В той же час, участь в організації не охоплює випадки вчинення діянь, які 

становлять самостійні злочини і вчинені за власною ініціативою особи. 

Відповідальність настає за відповідними статтями Особливої частини КК. 

(ексцес) 

4. Участь у злочинах, вчинюваних такою організацією. 

Це участь у відповідності із спеціалізацією та визначеною керівництвом 

роллю особи в організації у вчиненні конкретних тяжких або особливо тяжких 

злочинів, які розроблені у злочинній організації. 

5. Організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) 

представників злочинних організацій або організованих груп для 

розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального 

забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об‘єднань злочинних 

організацій або організованих груп. (Консолідація організованої злочинної 

діяльності). 

Це належить розуміти, як створення іншої форми організованої 

злочинності – злочинної спільності. Тобто відбувається згуртування діяльності 

окремих злочинних організацій і організованих груп для посилення їх 

діяльності. Така консолідація полягає в різних діях, спрямованих на проведення 

зустрічей представників таких об‘єднань. 

Зокрема це може бути: 

– пропозиція і організація зустрічей керівників злочинних груп і злочинних 

організацій; 

– встановлення часу і місця їх проведення; 

– визначення кола питань, які підлягають обговоренню і узгодженню; 

– керівництво таким тимчасовим об‘єднанням (головування на сходці). 

Іншими словами можна сказати, що цей вид злочинної діяльності сприяє 

створенню тимчасового або постійного органу, який був би координуючим 

центром діяльності більшості злочинних груп і організацій, які діють на 

конкретній території (місто, область, район) або займаються деякими спільними 

для цих груп і організацій видами злочинної діяльності. 

Наприклад: 

- розповсюдження наркотиків; 
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- нелегальна імміграція; 

- збут викраденого тощо. 

Мета такої діяльності полягає у розробленні планів спільного вчинення 

конкретних злочинів або перспектив злочинної діяльності в регіонах, поділення 

території або сфер впливу чи видів злочинної діяльності між організованими 

групами і злочинними організаціями, матеріальне забезпечення 

функціонування злочинної діяльності (створення "общака", як спільної каси для 

декількох злочинних організацій) та розподіл коштів, вирішення конфліктних 

ситуацій тощо. 

За особливостями конструкції цей злочин з формальним складом, тобто 

вважається закінченим з моменту вчинення одного з 5 діянь, які нами 

розглянуті. 

Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується умисною формою 

вини і тільки у вигляді прямого умислу. 

Винний усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, 

усвідомлює те чи інше діяння (перелік їх викладено при розгляді об‘єктивної 

сторони) і бажає так діяти. 

Мотив і мета можуть бути різноманітними і на кваліфікацію не 

впливають. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 

Особи у віці від 14 до 16 років за злочини вчинені у складі злочинної 

організації несуть відповідальність лише за окремі злочини (грабіж, розбій, 

тілесні ушкодження тощо). 

У відповідності до ч.1 ст.30 КК організатор злочинної організації підлягає 

кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені злочинною організацією, 

якщо вони охоплювались його умислом. 

А інші учасники злочинної організації підлягають кримінальній 

відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь 

незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен з них (ч.2 ст.30 КК). 

Відповідальність за ст.255 КК настає не тільки за створення злочинної 

організації, керівництво нею та участь у ній, а й за участь у злочинах, 

вчинюваних такою організацією. 

Але злочини, вчинені у складі злочинної організації, належить самостійно 

кваліфікувати за відповідними нормами за сукупністю з нормою, яка 

передбачає відповідальність за створення злочинної організації, участь у ній чи 

у вчинюваних нею злочинах (ч. 1 ст. 255 КК).
4
 

Частиною 2 ст.255 КК передбачено спеціальний вид звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин передбачений ч.1 

ст.255 КК. 

Таке звільнення можливе за наявності у сукупності певних умов, а саме, 

щоб особа: 

- не була організатором або керівником злочинної організації; 

                                                           
4
 П.15 ППВСУ №13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об‘єднаннями» 
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- добровільно заявила про створення злочинної організації або про свою 

участь у ній; 

- активно сприяла її розкриттю. 

 

Таке звільнення застосовується незалежно від того, чи припинена 

відповідними державними органами діяльність злочинної організації після 

повідомлення про неї чи ні. В той же час ч.2 ст.255 КК не застосовується у разі 

вчинення особою інших злочинів пов‘язаних з діяльністю злочинних 

організацій, зокрема бандитизму (ст..257 КК). 

Хоча норма, передбачена ст.255 КК, є загальною відносно бандитизму, але 

нею не охоплюються випадки звільнення при вчиненні злочинів, передбачених 

відповідними спеціальними нормами. Т.о. знаходить своє підтвердження 

вказівка на звільнення від кримінальної відповідальності в ч.2 ст.258
3
 КК 

―Створення терористичної групи чи терористичної організації‖, в ч.6 ст.260 КК 

―Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань‖. 

Частина 2 ст.255 КК також не поширюється на окремі злочини вчинені 

учасниками злочинних організацій – проти життя, здоров‘я особи, власності 

тощо. Тобто звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.2 ст.255 

КК не означає автоматичного звільнення від кримінальної відповідальності за 

вчинені злочини, передбачені іншими статтями особливої частини КК. 

Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 

злочинної діяльності 

Дана стаття має 2 частини. Частина 1 дає визначення поняття цього 

злочину. 

Вона гласить: 

“Заздалегідь необіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та 

укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, 

транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, 

цінних паперів, а також заздалегідь необіцяне здійснення інших дій по 

створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності.” 

 

У відповідності до ч.6 ст.27 КК ―не є співучастю не обіцяне заздалегідь 

переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи 

предметів, збутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких предметів. 

Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній відповідальності лише у 

випадках, передбачених статтями 198 та 396 КК. 

Має місце так звана причетність до злочину. Стаття 256 КК передбачає 

відповідальність за діяння, які за своєю сутністю сприяють діяльності вже 

існуючої злочинної організації, а за юридичною конструкцією вони є 

причетністю до злочину, передбаченого ст.255 КК, яка виділена також у 

спеціальній статті Особливої частини КК. 

Безпосередній об’єкт (основний) – громадська безпека. 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – нормальна діяльність 

правоохоронних органів по виявленню і розкриттю злочинів. 
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Об’єктивна сторона полягає у вчиненні одного із діянь, вказаного в 

законі, а саме: 

- заздалегідь необіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та 

укриття їх злочинної діяльності ; 

- заздалегідь необіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які 

сприяють їх злочинній діяльності. 

1. Сприяння учасникам злочинних організацій. Воно проявляється у 

наданні допомоги злочинній організації в цілому, її конкретним структурним 

підрозділам чи окремим учасникам, яка спрямована на створення таких умов, у 

яких може існувати та функціонувати злочинна організація. Така допомога 

(сприяння) не повинна стосуватися вчинення конкретних злочинів, які вчинює 

злочинна організація. Якщо таке буде мати місце то така допомога означає 

співучасть у відповідних злочинах. 

2. Укриття злочинної діяльності учасників злочинних організацій 

може мати прояв: 

- в переховуванні учасників злочинної організації; 

- в переховуванні знарядь чи засобів вчинення злочину, інших предметів, 

які використовуються для забезпечення діяльності усієї організації чи при 

вчиненні окремих злочинів; 

- в переховуванні предметів, здобутих внаслідок злочинної діяльності 

організації. 

3. Здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють злочинній 

діяльності належить розуміти будь-які дії, які полягають у створенні перешкод 

для правоохоронних органів в діяльності по боротьбі з викриттям і 

притягненням до відповідальності учасників злочинних організацій. 

Для перших двох форм діянь закон вказує способи їх вчинення, а саме 

шляхом: 

- надання приміщень, сховищ, транспортних засобів; 

- інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів. 

Акцентую вашу увагу на наступне. 

1. Заздалегідь необіцяним сприяння є тоді, коли про його наступне 

надання в майбутньому не повідомлялось (не давалась згода) до моменту 

створення злочинної організації. Тобто таке сприяння відбувається (надається) 

вже існуючій злочинній організації, виникнення якої не було обумовлено 

наданим сприянням. В противному випадку має місце пособництво злочину, 

передбаченому ст.255 КК. 

2. Укриття злочинної діяльності буде також заздалегідь 

необіцяним за умови, що воно не було обіцяне до створення організації або до 

моменту вчинення окремих злочинів. В іншому випадку такі дії становлять 

співучасть у злочині. Передбаченому ст.255 КК, або в злочинах, які вчиняє 

організація і приховування яких було заздалегідь обіцяне. 

За особливостями конструкції – це формальний склад. 

Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини і 

тільки у вигляді прямого умислу. 
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Мотив і мета можуть бути різноманітними і на кваліфікацію не впливають. 

Суб’єкт – загальний – фізична, осудна особа, яка досягла віку 16 років. 

Кваліфікуючі ознаки (ч.2 ст.256 КК) 

- дії вчинені службовою особою; 

- дії вчинені повторно. 

Повторність буде мати місце тоді, коли будуть відсутні ознаки 

продовжуваного сприяння або укриття злочинної діяльності. 

Переходимо до наступного складу злочину. 

Стаття 257. Бандитизм. 

Особлива небезпечність бандитизму, який в умовах зростання злочинності 

являє собою загрозу для особистої небезпеки громадян, їх майна, нормального 

функціонування державних, громадських і приватних підприємств, установ та 

організацій вимагає рішучої боротьби з цим злочином. 

Стаття 257 КК містить одну частину, яка дає визначення поняття цього 

злочину. Вона гласить: 

“Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, 

організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у 

вчинюваному нею нападі”. 

Безпосередній об’єкт (основний) – безпека суспільства (громадська 

безпека). 

Безпосередній об‘єкт (додатковий) – можуть бути: 

- життя, здоров‘я, статева свобода або недоторканість особи; 

- власність (приватна, колективна, державна); 

- громадський порядок; 

- нормальна діяльність установ, організацій, підприємств. 

Об’єктивна сторона полягає у вчиненні будь-якої альтернативної дії, а саме: 

- організація озброєної банди; 

- участь у банді; 

- участь у нападі, вчинюваному бандою. 

Банда (від італійського слова banda – збройний загін) – це один із видів 

організованої групи або злочинної організації і є найбільш небезпечною 

формою співучасті. 

(Слайд 11) У відповідності до п. 17 постанови Пленуму ВСУ від 23.02.2005 

р. під бандою необхідно визнавати озброєну організовану групу або 

злочинну організацію, яка попередньо створена з метою вчинення кількох 

нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного 

такого нападу, який потребує ретельної довготривалої підготовки. 

Банду слід вважати створеною з моменту досягнення її учасниками згоди 

щодо вчинення першого нападу за наявності планів щодо подальшої спільної 

злочинної діяльності такого ж характеру та за умови, що об‘єднання набуло 

всіх обов‘язкових ознак банди. При цьому не має значення, передувала 

створенню банди стадія існування об‘єднання як організованої групи або 

злочинної організації чи банда одразу була створена як така. 
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Банда, як різновид злочинної організації або організованої групи 

характеризується крім загальних ознак ще й специфічними, тобто 

притаманними їй. 

Обов’язковими ознаками банди є: 

1. Кількісна ознака – наявність декількох осіб, як суб‘єктів злочину 

(3 або 5 і більше); 

2. Стійкість, ознака схожа зі злочинною організацією та 

організованою групою. 

3. Озброєність. Згідно п.18 ППВСУ № 13 від 23.02.2005 р. 

“обов’язковою ознакою банди є озброєність її учасників або хоча б одного з 

них (в останньому випадку інші учасники мають знати про це й усвідомлювати 

можливість застосування зброї під час нападів). 

Таким чином, озброєність банди свідчить про наявність у неї зброї і якщо 

немає зброї, то немає і банди та бандитизму. Саме озброєність для нападів на 

підприємства, установи, організації чи окремих осіб у сполученні зі стійкістю 

та іншими ознаками й утворює той ступінь суспільної небезпеки злочинного 

угрупування, який обумовлює його віднесення до банди. Для складу 

бандитизму не вимагається, щоб зброю було застосовано під час нападу. Для 

відповідальності за бандитизм достатньо того, щоб зброя була в розпорядженні 

банди і могла бути застосована. 

Для визначення поняття зброї слід керуватися роз‘ясненнями, що містяться 

в п. 3, 4 та 8 ППВСУ від 26. 04 2002 р. № 3 “Про судову практику в справах 

про викрадання та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами”. 
Основною характеристикою зброї є її призначення – ураження живої цілі, 

вона може бути як саморобна, так і виготовлена промисловим способом (п. 3). 

Це всі види бойової, спортивної, мисливської зброї як серійного 

виготовлення, так і саморобної чи переробленої для проведення пострілу з якої 

використовується сила тиску газів, що утворюються при згоранні вибухової 

речовини (пороху або інших спеціальних горючих сумішей). 

Пневматична зброя, сигнальні, стартові, будівельні, газові пістолети, 

пристрої вітчизняного виробництва для пострілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями снарядами несмертельної 

дії, ракетниці не відносяться до вогнепальної зброї і не є ознакою озброєності 

банди. 

Приклад. Так вироком судової колегії в кримінальних справах Верховного 

Суду АРК Ц., Н. і Х. були засуджені до позбавлення волі за ст. 69 КК 1960 р. 

(ст.257 КК 2001 р.) за те, що вони створили озброєну банду з метою нападу на 

осіб, які обмінювали карбованці на долари. Для цього вони придбали 3 газових 

пістолети і патрони до них, які використовували при нападах. Напади вони 

вчиняли заздалегідь розробленою схемою. Ц. представляв інших членів групи як 

працівників ОВС, для цього пред’являв викрадене у батька посвідчення 

працівника міліції, Н. і Х. затримували осіб, що займалися валютними 
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операціями, вивозили у безлюдні місця, де, погрожуючи газовими пістолетами, 

відбирали долари та інші цінності. За цією схемою вони вчинили 8 збройних 

нападів на громадян. 

Судова колегія в кримінальних справах ВС України, розглянувши цю 

справу, вказала, що суд правильно встановив фактичні обставини справи однак 

"висновок суду про те, що ця група мала ознаки банди, є помилковим‖. За 

змістом закону однією із ознак банди є її озброєння вогнепальною або 

холодною зброєю, і в цьому її небезпека для суспільства. Газові пістолети не 

відносяться до такого виду зброї, а тому дії засуджених не містять ознак 

бандитизму‖. 

Усі ці дії засуджених, говориться в ухвалі судової колегії в кримінальних 

справах ВС України, мають ознаки розбійного нападу, вчиненого за попереднім 

зговором групою осіб, а тому їх треба кваліфікувати за ч.2 ст.142 КК (1960р.), 

ч.4 ст.187 КК 2001 р. (ЮВУ – 1996 – Ю – 17 січня). 

До вогнепальної зброї, як ознаки банди слід відносити і гладкоствольну 

мисливську зброю, на це вказав Пленум ВСУ в абз.2 п.20 постанови № 13 

від 23.02.2005 р. “ Про практику розгляду судами кримінальних справ про 

злочини, вчинені стійкими злочинними об‘єднаннями ”. 

До холодної зброї як пояснив Пленум ВС України “ Про судову 

практику в справах про викрадання та інше незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами ” в своїй постанові № 3 від 

26. 04. 2002 р. в п. 8 “…предмети, які відповідають стандартним зразкам або 

історично виробленим типам зброї, чи інші предмети, що справляють 

колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект 

(багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, нунчаку, кастет тощо) 

конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомогою м’язової сили 

людини або дії механічного пристрою”. 

Таким чином, сокири, ломики, леза, столові, кухонні і перочині ножі, 

стартові і газові пістолети, пневматична зброя, ракетниці і тому подібні 

предмети не є зброєю, як ознака банди. 

Не можна відносити до зброї і такі предмети, як цеглини, кийки, пляшки, 

макети зброї та інші предмети, що імітують зброю. 

Зброя як ознака банди може бути як заводська так і кустарного 

виготовлення. Вона повинна бути придатною для використання за цільовим 

призначенням або придатною для ремонту з відновленням її поражаючих 

якостей. В останньому випадку необхідно, щоб у винних був умисел і 

можливість зробити необхідний ремонт особисто чи за допомогою інших осіб. 

Якщо ознакою придатності зброя не володіє, то її використання не 

становлять загрози громадській безпеці як об’єкту бандитизму. 

Для відповідальності за бандитизм не має значення, законним чи 

незаконним було володіння зброєю. 

Зверніть увагу, що серед науковців існує і трохи інша точка зору, щодо 

питання озброєності, оскільки ППВСУ 2005 р. не дає чіткої відповіді на це 
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питання. Так д.ю.н. Навроцький В.О. в коментарі до ст. 257 КК (за ред.. 

Мельника М.І., Хавронюка М.І.) зазначає: слід мати на увазі, що у ППВСУ 

«Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» в № 3 від 

26.04.2002 р. питання про правовий статус пневматичної зброї, пристроїв для 

стрільби газовими, гумовими та іншими аналогічними зарядами вирішується 

стосовно не ст. 257 КК, а ст.. 262 і 263. Тому наявність пневматичних чи 

газових рушниць, пістолетів, револьверів, метальних, електрошокових чи інших 

аналогічних пристроїв має враховуватися як озброєність банди за умови, що 

вони належать до типів, використання яких громадянами потребує спеціального 

дозволу (пневматична зброя зі швидкістю кулі понад 100 м/сек., газові 

пістолети, револьвери, балони споряджені газом нервово-паралітичної дії). 

За сукупністю злочинів, передбачених ст.257 і ст. 262 чи ч.1 ст.263 КК 

належить кваліфікувати незаконне заволодіння чи незаконне придбання 

вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин, якщо такі дії 

були вчинені з метою організації банди або використання цих предметів 

членами вже існуючої банди (абз.2 п.26 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Дії ж учасників банди, пов‘язані з незаконним носінням, зберіганням, 

ремонтом та передачею (один одному) предметів, якими вона озброєна, є 

складовими елементами бандитизму і додаткової кваліфікації за ст. 263 КК не 

потребують. 

Сама по собі наявність зброї у групи при відсутності наступних ознак 

банди не утворює бандитизм. 

4. Загальна (спеціальна) мета – вчинення нападів на підприємства, 

установи, організації чи на окремих осіб. 

Це означає, що банда прагне досягти злочинного результату за допомогою 

насильства або створення реальної загрози його застосування, діяти раптово, 

агресивно. 

5. Спосіб – напад. « Нападом є дії, спрямовані на досягнення злочинного 

результату шляхом застосування насильства до потерпілого чи створення 

загрози його застосування. Такий напад вважається здійсненим і в тих 

випадках, коли члени банди не застосовували зброї, яка перебувала в їх 

розпорядженні.» 

(Слайд 13) Розглянемо сутність діяння, що характеризують об‘єктивну 

сторону бандитизму (форми бандитизму). 

Організація озброєної банди. 

Як пояснив Пленум ВС України “ Про практику розгляду судами 

кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 

об’єднаннями ” в п.19 постанови № 13 від 23.12.2005 р. “Під організацією 

озброєної банди належить визнавати створення як організованої групи чи 

злочинної організації, що вже озброєні, але ще не вчинили нападів, так і таких 

стійких об‘єднань, які, щоб дістати зброю, вчиняють напади на 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів тощо. Уже в момент 
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нападу з метою заволодіння зброєю ці об‘єднання стають бандою, оскільки в 

такий спосіб її члени озброюються.. 

Оскільки ст. 257 КК передбачено відповідальність за організацію банди, а 

не за організаційну діяльність щодо її створення, дії обвинувачених можна 

кваліфікувати як закінчений бандитизм лише у випадках, коли банду дійсно 

було організовано. Організаційна ж діяльність, яка не дала такого результату, 

може розцінюватись як замах на бандитизм. 

Участь в озброєній банді – це фактичне перебування у складі банди 

(членство в ній), входження, вступ до її складу, не залежно від того, вчинені 

винним які-небудь дії в складі банди чи ні. 

В п. 23 вище згаданої постанови ПВС України зазначається: «під 

участю в озброєній банді слід розуміти не тільки як безпосереднє здійснення 

нападів, а й як сам факт вступу особи до неї чи вчинення будь-яких дій, 

спрямованих на створення сприятливих умов для її функціонування (надання 

транспорту, приміщень, здійснення фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення, постачання зброї, підшукання об‘єктів для нападу, зберігання 

зброї, злочинно набутого майна, коштів тощо). Проте в будь-якому разі участь 

у банді (як форма бандитизму) обов‘язково передбачає членство особи в цьому 

об‘єднанні, яке набувається шляхом вступу до останнього. Вчинення 

зазначених дій особою, яка не є учасником банди, належить розцінювати як 

пособництво у бандитизмі.» 

Участь у банді є закінченим злочином з моменту дачі згоди на вступ до 

банди. 

Участь у вчинюваному бандою нападі має місце, коли члени банди, 

спільно приймають безпосередню участь у вчинюваному бандою нападі, тобто 

є його співвиконавцями. 

Участь у вчинюваному нападі банди може брати і не член банди. Ось як 

зазначив Пленум ВС України в п. 25: “… Участь у вчинюваному бандою 

нападі може брати й особа, яка не входить до її складу. Проте дії такої особи 

можна кваліфікувати за ст. 257 КК тільки в тому разі, коли вона усвідомлювала, 

що є учасником нападу, який вчинює банда. Якщо ж зазначена особа не брала 

безпосередньої участі у нападі, а лише якимось чином сприяла в його вчиненні, 

її дії слід вважати пособництвом. 

Особи, які не були учасниками банди і не усвідомлювали факту її 

існування, але в будь-який спосіб сприяли у вчиненні нею нападу, несуть 

відповідальність за злочин, що охоплювався їхнім умислом.”. 

Акцентую вашу увагу на те, що ст.257 КК, яка містить законодавче 

визначення поняття бандитизму, не передбачає ні якихось конкретних цілей 

вчинюваних бандою нападів як обов‘язкової ознаки складу цього злочину, ні 

відповідальності за вчинення її членами під час нападу злочинних діянь, які 

утворюють самостійні склади злочинів (крім відповідальності за організацію 

банди, участь у ній та у вчинюваних нею нападах). Тому в таких випадках 

судам належить керуватися положенням ст. 33 КК, згідно з яким за сукупності 
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злочинів кожен із них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або 

частиною статті Особливої частини КК. 

Суб’єктивна сторона бандитизму характеризується умисною формою 

вини і тільки у вигляді прямого умислу. 

Спеціальна мета – напад на підприємства, установи, організації чи 

окремих осіб. 

Мотиви, як правило, корисні. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років. 

Відмінність бандитизму, який має на меті заволодіння майном від 

розбою: 

1. Банда це завжди 3 або 5 і більше особи, а розбій може вчинюватися 

і однією особою. 

2. Від розбою вчиненого за попереднім зговором групою осіб 

бандитизм відрізняється найбільш високим ступенем внутрішньої організації, 

стійкості, згуртованості. 

3. Обов‘язковою ознакою банди є наявність хоча б у одного з її 

учасників будь-якої вогнепальної чи холодної зброї, за умови, що інші члени 

групи знають про неї та розуміють, що вона може бути застосована під час 

нападів, а для розбою це не обов‘язково. 

4. При бандитизмі сам факт організації озброєної банди, а також 

участь у ній утворює закінчений склад злочину. Створення ж групи, в тому 

числі озброєної, з метою розбійного нападу і участь у такій групі визнаються 

готуванням до розбою. 

5. Родовим об‘єктом бандитизму є громадська безпека, а розбою – 

власність. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, належить наголосити, що злочини цієї групи створюють 

нормальній життєдіяльності суспільства, суспільній стабільності в цілому, 

дестабілізації економічної та соціально-політичної сфер життя, порушують 

нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, підривають і 

гальмують прогресивний процес розвитку суспільства, перешкоджають 

проведенню соціально-економічної та правової політики, породжують 

обстановку незахищеності, створюють систему корупції в органах влади. 

Також створюються сприятливі умови для існування злочинних 

організацій і вчинення ними тяжких злочинів, ускладнюється їх своєчасне 

розкриття і припинення функціонування, викриття, затримання та покарання 

учасників злочинної діяльності тощо. 

 

III. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ТЕРОРИЗУВАННЯМ 

НАСЕЛЕННЯ,УТВОРЕННЯМ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ 

ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ОЗБРОЄНИХ ФОРМУВАНЬ 
Боротьбі з тероризмом в КК присвячені ст..258-258

4
: 

Ст..258 – Терористичний акт (має 3 частини); 
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Ст.. 258
1
 – Втягнення у вчинення терористичного акту (має 2 частини); 

Ст. 258
2
 – Публічні заклики до вчинення терористичного акту (має 2 

частини) 

Ст. 258
3
 – Створення терористичної групи чи терористичної організації 

(має 2 частини); 

Ст. 258
4
 – Сприяння вчиненню терористичного акту (має 2 частини). 

 

 Поняття тероризму дається в ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» від 20 

березня 2003 року - це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у 

свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 

заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади 

або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей 

або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. 

Давайте розглянемо, що ж таке терористичний акт. Як зазначається в ст.1 

вищезазначеного закону терористичний акт - злочинне діяння у формі 

застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за 

які передбачена статтею 258 Кримінального кодексу України. 

Ст. 258 КК дає більш ширше визначення терористичного акту – це 

застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали 

небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової 

шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою 

порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного 

конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття 

рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями 

громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до 

певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також 

погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. 

Терористичний акт (від латинського - terror – страх, жах) є одним із 

найнебезпечніших злочинів проти громадської безпеки. Він створює загальну 

небезпеку, може заподіювати і заподіює значну чи тяжку шкоду життю і 

здоров‘ю ні в чому неповинних людей, власності, довкіллю, нормальному 

функціонуванню органів влади, підприємств, установ чи організацій. 

Характеризується використанням зброї, жорстокістю, насильством, здатний 

дестабілізувати соціально-політичну обстановку в суспільстві чи в окремих 

регіонах, дезорганізувати роботу органів влади і громадського неспокою,, 

почуття тривоги і занепокоєння. Страху і безпорадності тощо. 

Родовий об’єкт – громадська безпека. 

Безпосередній об’єкт – громадська безпека в різних сферах діяльності 

суспільства і держави (політичній, економічній, соціальній, національній, 

релігійній тощо). 

Це залежить від спрямованості конкретного суспільно небезпечного 

діяння та вимог терористів, які прагнуть змінити незаконним шляхом 

управління в тій чи іншій сфері громадської безпеки. 
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Безпосередній об’єкт (додатковий): 

- життя, здоров‘я людей; 

- власність; 

- довкілля тощо. 

Предмет, як правило, майно (приватне, колективне, державне) 

Об’єктивна сторона цього злочину виражається в 2 формах: 

1. Застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які 

створювали небезпеку для життя чи здоров‘я людини або заподіяння значної 

майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків; 

2. Погроза вчинення зазначених дій. 

Під застосуванням зброї слід розуміти використання її вражаючих 

властивостей проти життя, здоров‘я (здійснення прицільної чи хаотичної 

стрілянини в місцях знаходження людей, нанесення ударів холодною 

зброєю), майна чи довкілля. 

Інші дії, які створювали небезпеку, це такі дії. що поєднувались із 

застосуванням отруйних речовин або виразились у затопленні, обвалах, 

каменепадах, зруйнуванні будівель, споруд, доріг, засобів зв‘язку, 

пошкодження об‘єктів довкілля, нафтових родовищ тощо, внаслідок яких 

виникла реальна загроза настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді 

смерті чи завдання тілесних ушкоджень, знищення чи пошкодження майна, 

перерву руху транспортних засобів, роботи підприємств, установ чи 

організацій. 

Погроза вчинення зазначених загально-небезпечних дій передбачає 

доведення до відома органів державної влади чи місцевого самоврядування, 

службових осіб, об‘єднання громадян, юридичних або фізичних осіб про 

наміри винного вчинити зазначені дії. Погроза повинна бути реальною і 

конкретною. Вона може бути виражена як безпосередньо так і 

опосередковано, як відкрито, публічно, так і анонімно, усно чи письмово 

тощо.  

За особливостями конструкції перша форма цього злочину є 

матеріальний склад, тобто вважається закінченим з моменту створення 

небезпеки для життя чи здоров‘я людини або заподіяння значної майнової 

шкоди чи настання інших тяжких наслідків. 

Це означає, що відбулися такі зміни в навколишньому світі, коли виникає 

реальна загроза, високий ступінь ймовірності заподіяння дійсної шкоди життю 

чи здоров‘ю особи, власності, нормальному функціонуванню транспорту, 

зв‘язку, забезпеченню водою, енергією, продуктами харчування. Реальність 

такої загрози визначається з урахуванням багатьох обставин, а саме: 

- місця і часу теракту; 

- наявності людей чи матеріальних цінностей; 

- використання знарядь та засобів, їх вражаючих властивостей і потужності 

тощо. 
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Друга форма теракту за особливостями конструкції формальний 

(усічений) склад злочину, тобто вважається закінченим з моменту 

доведення тим чи іншим способом погрози про вчинення терористичних дій. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини і тільки 

у вигляді прямого умислу. 

Винний усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, 

усвідомлює, що вчиняє загально небезпечні дії (які вказані в законі), 

передбачає створення небезпеки для життя чи здоров‘я людини або 

заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків і 

бажає настання їх створення, або бажає так діяти при погрозі. 

Причому немає значення при погрозі, чи дійсно винний мав намір 

привести її у виконання, реалізувати чи ні. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього злочину є мета в 

одному з її проявів, а саме: 

- порушення громадської безпеки; 

- залякування населення; 

- провокація міжнародного ускладнення, воєнного конфлікту; 

- вплив на прийняття рішення чи вчинення або невчинення дій органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами 

цих органів, об‘єднаннями громадян, юридичними особами; 

- привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи 

інших поглядів винного (терориста). 

 

Порушення громадської безпеки означає поставлення в небезпеку (під 

загрозу) життя і здоров‘я невизначеного кола осіб або нормального 

функціонування підприємств, установ, організацій, діяльність органів влади, 

власність або довкілля тощо. 

Залякування населення – це прагнення викликати у населення 

побоювання стати жертвами дій терориста, примусити людей відчути себе в 

небезпеці, викликати у них тривогу, створити обстановку терору, страху 

тощо. 

В той же час, якщо дії, передбачені ст.258 КК вчинені з метою 

ослаблення держави, то відповідальність настає за диверсію (ст.113 КК). 

Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла 14 річного віку. 

Давайте розглянемо ст.. 258
3
 КК. 

Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво 

такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, 

організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи 

чи терористичної організації -  

 караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  

 2. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене 

частиною першою цієї статті, особа, крім організатора і керівника 

терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила 

правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її 
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припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або 

діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого 

злочину. 

Що ж таке терористична група та терористична організація. В ст..1 ЗУ 

«Про боротьбу з тероризмом» даються наступні визначення: 

 терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою 

здійснення терористичних актів; 

терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке 

створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено 

розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих 

осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається 

терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює 

терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) 

усієї організації. 

Стаття 260 КК і передбачає кримінальну відповідальність за порушення 

цієї конституційної заборони. Вона має 6 частин і примітку. 

В частині 1 та 2 визначаються поняття злочинів, передбачених цією 

статтею. 

ч.1. Створення непередбачених законами України воєнізованих формувань 

або участь у їх діяльності. 

ч.2. Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у 

їх діяльності. 

 

Безпосередній об’єкт – громадська безпека в частині забезпечення 

життєдіяльності людей в різних сферах, а також захист суверенітету і 

територіальної цілісності України, економічної і політичної стабільності в 

державі. 

Об’єктивна сторона полягає у: 

- створенні непередбачених законами України воєнізованих 

формувань; 

-  створенні непередбачених законами збройних формувань; 

-  участь у їх діяльності. 

 

Обов‘язковою ознакою є незаконність створення цих формувань. 

Відповідно до Конституції України (ч. 6 ст. 17) на території України 

забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не 

передбачених законом. 

Згідно із абз. 6 ст. 4 Закону України “Про об’єднання громадян” від 

16.06.1992 р. не підлягає легалізації, а діяльність легалізованих об‘єднань 

громадян забороняється, якщо їх метою є створення незаконних воєнізованих 

формувань. 

Також незаконними є ті воєнізовані або збройні формування, які всупереч 

Конституції України та законам України створюються за рішеннями органів 

влади або місцевого самоврядування. 
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Воєнізовані формування у відповідності до п. 1 примітки до ст. 260 КК – 

слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового 

типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких 

проводиться військова або стройова чи фізична підготовка. 

Збройні формування згідно до п.2 примітки до ст.260 КК – слід розуміти як 

воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для 

використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю. 

Під створенням таких формувань належить розуміти будь-які дії. які і 

привели до їх застосування (утворення), тобто на протиправне об‘єднання 

зусиль значної кількості осіб, вербування осіб для участі у такому формуванні, 

розробка планів організації і діяльності таких формувань, розподіл ролей тощо. 

Участь в їх діяльності – треба розуміти безпосереднє членство в такому 

формуванні, знаходження в його складі, а також виконання певних зобов‘язань 

по здійсненню діяльності такого формування, крім передбачених ч.3-5 

ст.260 КК. 

Акцентую вашу увагу на те, що ч.1 і ч.2 ст.260 КК передбачають 

відповідальність не за вступ, не за саму участь в такому формуванні, а за участь 

у його діяльності. 

Тому сам факт дачі згоди на вступ або сам вступ до таких формувань, якщо 

особі не вдалося з причин, які не залежали від її волі, взяти участь у діяльності 

такого формування, то такі дії належить кваліфікувати як замах (ч.2 ст.15, ч.1 

ст.260; ч.2 ст.15 ч.2 ст.260 КК). 

Створення воєнізованого або збройного формування вважається 

закінченим з моменту її утворення, навіть якщо не вчинена жодна дія, заради 

якої створено відповідне формування. 

Діяльність по створенню таких формувань, яка фактично не призвела до їх 

створення, слід кваліфікувати як незакінчений злочин, тобто як замах (ст.15 ч.1 

чи ч.2 ст.260 КК). 

Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини і 

тільки у вигляді прямого умислу. 

Мотив і мета можуть бути різними. Ці формування створюються для 

виконання завдань, які властиві силовим структурам (забезпечення безпеки 

об‘єктів або осіб, захист, оборона, охорона, примушення). 

Але вони можуть носити політичний характер і пов‘язані з можливістю 

насильницького вирішення завдань і цілей політичних партій, рухів і блоків. 

Вони можуть ставити й іншу мету – насильницьке відторгнення певної 

території, вирішення соціальних чи економічних проблем з застосуванням 

військової сили. 

Тому встановлення цілей створення таких формувань має значення для 

кваліфікації дій винних за сукупністю злочинів, а в деяких випадках і для 

розмежування злочинів. 

Так, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 

або захоплення державної влади, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів 
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(ст. 260 та ст. 109 КК). 

Якщо створюється з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину таке формування, яке відноситься до злочинної організації або до 

банди, вчинене кваліфікується відповідно як створення злочинної організації 

(ст. 255 КК) або бандитизм (ст. 257 КК), за виключенням випадків, 

передбачених ч. 4 ст. 260 КК. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16 річного віку. 

Кваліфікуючі ознаки. 

ч.3 ст.260 КК передбачає відповідальність за вчинення цього злочину за 

кваліфікуючих обставин, а саме: 

- керівництво незаконними формуваннями; 

- їх фінансування; 

- постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи 

військової техніки. 

 

Поняття керівництва злочинними воєнізованими або збройними 

формуванням розглянуто нами під час аналізу злочину, передбаченого 

ст.255 КК. 

Фінансування – розуміється, як надання грошових коштів, цінностей, 

коштовності вже існуючим формуванням для забезпечення функціонування, 

підтримки їх діяльності. 

Постачання зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової 

техніки – це оплатне чи безоплатне їх надання після фактичного створення 

незаконних формувань. 

Якщо постачання мало місце до моменту фактичного створення 

таких формувань, то це буде різновидом попередньої злочинної 

діяльності або співучасть у ній, відповідальність за яку передбачено ч.2 

ст.260 КК. 

В ч.4 ст.260 КК передбачена відповідальність за участь у складі 

воєнізованих чи озброєних формувань у нападі на підприємства, установи, 

організації чи на громадян.  

Вчинення такого злочину не потребує додаткової кваліфікації за ст.257 КК 

―Бандитизм‖. В той же час вчинення у складі таких формувань інших злочинів 

слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 

260 КК. При цьому в такому нападі разом з членами таких формувань 

можуть приймати участь і інші особи. 

Напад може бути здійсненим на підприємства, установи, організації чи 

окремих громадян і розуміється як силове захоплення всієї території або 

частини площі таких структур, в тому числі з застосуванням насильства щодо 

охоронців або тих осіб, які перешкоджали такому захопленню. Також це може 

бути напад і на окремих громадян або зібрання людей із застосуванням до них 

фізичного або психічного насильства. Якщо таких напад(дія учасника нападу) 

спричинив загибель людей (хоча однієї людини) чи інші тяжкі наслідки 

(заподіяння потерпілим середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, 
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пошкодження або руйнуванням приміщень тощо), вчинене належить 

кваліфікувати за ч.5 ст.260 КК. 

Вчинення такого злочину не потребує додаткової кваліфікації за ст.257 КК 

―Бандитизм‖. В той же час вчинення у складі таких формувань інших злочинів 

слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 

260 КК. 

В ч.5 ст.260 КК зазначено, що діяння, передбачене ч.4 ст.260 КК, що 

призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків. 

Психічне ставлення до наслідків у вигляді загибелі людей 
характеризується тільки необережною формою вини, а якщо загибла одна 

людина, то не виключається і умисна форма вини. Якщо ж дії були спрямовані 

на посягання на життя державного чи громадського діяча або працівника 

правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця або судді, 

народного засідателя чи присяжного у зв‘язку з їх діяльністю, пов‘язаною із 

здійсненням правосуддя, або захисника чи представника особи у зв‘язку з 

діяльністю, пов‘язаною з наданням правової допомоги належить кваліфікувати 

за сукупністю злочинів, передбачених ч.5 ст.260 і відповідно ст.112, ст.348, 

ст.379 чи ст.400 КК. 

Коли напади були вчинені воєнізованими чи збройними формуваннями з 

метою ослаблення держави то такі дії також належить кваліфікувати за 

сукупністю злочинів, передбачених ч.5 ст.260 і ст.113 КК “Диверсія”. 

Частиною 6 ст.260 КК передбачено спеціальний вид звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Для звільнення потрібна наявність певних умов у їх сукупності: 

1) щоб особа добровільно вийшла з таких формувань. 

Добровільність означає, що особа мала можливість залишатися у складі 

цих формувань, але з якихось причин (особистих, політичних тощо) 

відмовилась від участі у формуванні. При цьому важливо, щоб особа 

відмовилась виконувати злочинні дії назавжди, а не тимчасово перервала свою 

злочинну діяльність. 

2) щоб особа повідомила (усно чи письмово) про існування такого 

формування органам державної влади чи органам місцевого самоврядування 

(суд. Прокуратура, МВС, СБУ). 

На відміну від звільнення за створення злочинної організації (ч.2 

ст.255 КК) та створення терористичної групи чи терористичної організації (ч.2 

ст.258
3
 КК) в ч.6 ст.260 КК не передбачено як умова звільнення від 

кримінальної відповідальності така пост-кримінальна поведінка особи як: 

- активне сприяння розкриттю злочинної організації (ч.2 ст.255 КК); 

- сприяння припиненню існування або діяльності терористичної групи чи 

організації або розкриттю злочинів, вчинених у зв‘язку із створенням такої 

групи чи організації, якщо в її діях не має складу іншого злочину (ч.2 ст.258
3
 

КК). 
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В той же час на відміну від ч.2 ст.255 та ч.2 ст.258
3
 КК, в яких не 

передбачено звільнення від кримінальної відповідальності організатора або 

керівника злочинної організації чи терористичної групи або терористичної 

організації в ч.6 ст.260 КК це передбачено, ібо в ній вказано:  

“Звільнення від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка 

перебувала в складі зазначених у цій статті формувань за дії, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з 

такого формування і повідомила про його існування органи влади чи органи 

місцевого самоврядування.” 

 

Вважається, що така непослідовність законодавця з цього питання не дуже 

сприяє боротьбі з небезпечними злочинними посяганнями такого роду і 

особами, які прикладали чимало зусиль для того, щоб створити такі незаконні 

воєнізовані або збройні формування, хоча в той же час ч. 6 ст. 260 КК і не 

передбачено звільнення осіб, які керували такими формуваннями чи займалися 

їх фінансуванням або постачанням зброї, вибухових речовин чи військової 

техніки, а також брали участь у складі вказаних формувань у нападі на 

підприємства, установи, організації чи громадян. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, слід зауважити, що злочини цієї групи мають єдиний 

поліоб‘єкт, яким виступають такі елементи конституційного ладу, як 

нормальне функціонування органів державної влади і місцевого 

самоврядування, територіальна цілісність або політичний устрій держави, її 

воєнна або економічна потужність, фінансова система, порядок управління 

тощо. 

Основною ―мішенню‖ цих злочинних посягань є національні й 

наднаціональні інститути, посягаючи на які, винні особи прагнуть порушити 

недоторканість цих інститутів з метою прийняття або відмови від прийняття 

якого-небудь рішення у їхніх власних інтересах або в інтересах інших осіб. 

Маючи терористичну спрямованість і представляючи підвищену суспільну 

небезпечність ці злочини становлять загрозу безпеці у різних сферах 

життєдіяльності людей, безпеці суспільства і держави. За вчинення цих 

злочинів законодавець передбачає суворі покарання. Однак, проявляючи 

гуманізм, в ряді випадків, законодавець передбачає спеціальний вид звільнення 

від кримінальної відповідальності певних осіб, які добровільно припинили 

свою злочинну діяльність і сприяли правоохоронним органам по викриттю 

злочинних організацій чи організованих груп та злочинів, що були вчинені 

цими об‘єднаннями. 

Переходимо до наступного питання лекції. 

IV. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ПРИДБАННЯ, 

ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ, А ТАКОЖ 

РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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Цю групу складають злочини, передбачені статтями 261-265 кк. 

злочинні діяння, пов’язані з джерелами, що представляють собою 

підвищену суспільну небезпеку (вогнепальна зброя, радіоактивні 

матеріали), чим обумовлена певна специфіка цих злочинів. 

Стаття 261. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять 

підвищену небезпеку для оточення. 

Нормальне життя суспільства, також і громадська безпека в чималій мірі 

залежать від належного поводження із джерелами підвищеної загальної 

небезпеки для оточення, а саме: радіоактивні, хімічні, біологічні чи 

вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети. Порушення 

недоторканості і зберігання їх, або транспортування або протиправне 

насильницьке проникнення на об‘єкти, на яких виготовляються, 

зберігаються, використовуються чи транспортуються вказані предмети, 

речовини або матеріали, загрожує їх функціонуванню, створює небезпеку 

порушення технологічного процесу, порядку зберігання, виходу із ладу, 

загибелі людей і спричинення шкоди власності та довкіллю і нерідко веде до 

викрадання та використання в злочинних цілях цих предметів. 

Дана стаття має одну частину, яка і визначає поняття цього злочину. 

Вона гласить: “Напад на об’єкти, на яких виготовляються, 

зберігаються, використовуються або якими транспортуються 

радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, 

предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об’єктів”. 
 

Безпосередній об’єкт (основний) – громадська безпека об‘єктів, на яких є 

предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – власність; життя, здоров‘я людей; 

довкілля. 

Предмет – об‘єкти, на яких виготовляються, зберігаються, 

використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні 

чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети (атомні електростанції; 

підприємства по виготовленню, добуванню тощо). 

Поняття цих об‘єктів визначено у Законі України від 18.01.2001 р. “Про 

об’єкти підвищеної небезпеки”. 

Об’єктивна сторона полягає у нападі на об‘єкти, на яких є предмети, що 

становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Під нападом на об‘єкти належить розуміти нагальні, несподівані, раптові 

відкриті або таємні дії, пов‘язані з застосуванням насильства або з реальною 

можливістю його негайного застосування. 

При вчиненні цього злочину він полягає у подоланні опору охорони чи інших 

працівників відповідного об‘єкта шляхом застосування насильства чи 

погрози, встановленні над усім таким об‘єктом чи його частиною фактичного 

панування, отримання можливості розпоряджатися предметами, що 

становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Радіоактивні матеріали – це об‘єкти та речовини, активність 
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радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені нормами і правилами з ядерної 

та радіаційної безпеки. 

Згідно з п. 1.8 Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

(затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 

14.12.2000 р. № 241) радіоактивні матеріали - це будь-які матеріали, які 

містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність 

вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами й стандартами з 

ядерної та радіаційної безпеки. 

До радіоактивних матеріалів належать спеціальні розщеплюючі матеріали, 

радіоактивні відходи, радіоізотопні джерела іонізуючого випромінювання. 

Радіоактивні матеріали можуть знаходитись в установці або у виробі в 

газоподібному, рідкому чи твердому стані, у вигляді порошку чи моноліту. 

Хімічні речовини – це такі, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення – це хімічні речовини, безпосередня чи опосередкована дія яких може 

призвести до загибелі або отруєння людей або завдати шкоди довкіллю та 

майну. 

Біологічні речовини, матеріали – це такі речовини біологічного 

походження (біохімічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і 

тварин, мікроорганізмів тощо), які можуть призвести до загибелі людей або 

тілесних ушкоджень або заподіяти шкоду довкіллю та майну. 

Вибухонебезпечні матеріали – це такі матеріали. Які внаслідок своїх 

фізико-хімічних властивостей здатні миттєво виділяти велику кількість 

кінетичної енергії, створювати високу температуру, утворювати отруйні гази, 

викликати пожежі та руйнування і цим становлять підвищену небезпеку для 

оточення. 

За особливостями конструкції цей злочин з формальним складом (усічений) 

вважається закінченим з моменту нападу (на стадії замаху) незалежно від 

того чи була досягнута мета такого нападу чи ні. 

Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини у 

вигляді прямого умислу. 

Мета – є обов‘язковою ознакою цього злочину, вона полягає у: 

- захопленні або 

- пошкодженні 

- чи знищенні цих об‘єктів. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16 річного віку. 

Напад на об‘єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку 

для оточення, з метою терористичного акту, утворює сукупність злочинів, 

передбачених ст. 261, ст. 258 КК. Також має сукупність злочинів у разі 

вчинення умисного вбивства під час нападу або захоплення такого об‘єкту 

(ст. 261 і ст. 115 КК). 

Ст.262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
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становищем. 

Дана стаття має 3 частини. Частина перша дає визначення поняття цього 

злочину. Вона гласить: 

“Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім 

гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових 

пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства. 

Безпосередній об’єкт – встановлений порядок поводження зі зброєю, 

бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями або 

радіоактивними матеріалами. 

Предметом злочину є: 

- вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 

- бойові припаси; 

- вибухові речовини; 

- вибухові пристрої; 

- радіоактивні матеріали. 

При цьому належить мати на увазі, що основною характерною ознакою 

вказаних предметів є їх призначення – ураження живої цілі, знищення чи 

пошкодження оточуючого середовища. Вони можуть бути як саморобними, так 

і виготовленими промисловим способом. (п. 3 ППВСУ № 3 івд 26.04.2002 р. 

―Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження 

зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами‖). 

Відповідно до Інструкції ―Про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і 

холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до 

зброї та вибухових матеріалів‖ (затверджену наказом МВС України від 

21.08.1998 р. № 622 зі змінами, внесеними наказом від 13.04.1999 р. № 292) до 

вогнепальної зброї, яка є предметом злочинів, передбачених статтями 262-264 

КК, належать усі види бойової, спортивної, нарізної мисливської зброї, як 

серійно виготовленої, так і саморобної чи переробленої, для проведення 

пострілу з якої використовується сила тисків газів, що утворюються при 

згоранні вибухових речовин (пороху або інших спеціальних горючих сумішей) 

(абз. 1 п. 4 ППВС № 3 від 26.04.2002 р.). 

 

В той же час, пневматична зброя, сигнальні, стартові, будівельні, газові 

пістолети (револьвери), пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, ракетниці, а також вибухові пакети й 

інші імітаційно-піротехнічні та освітлювальні засоби, що не містять у собі 

вибухових речовин і сумішей, не можуть бути віднесені до предмета злочинів, 

передбачених статтями 262, 263 КК (абз. 2 п. 4 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 
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Бойовими припасами визнаються патрони до нарізної вогнепальної зброї 

різних калібрів, артилерійські снаряди, міни, гранати, бойові частини ракет і 

торпед та інші вироби в зібраному вигляді, споряджені вибуховою речовиною і 

призначені для стрільби з вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху. 

Відповідно патрони і набої до гладкоствольної мисливської зброї, а також 

патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, не є предметом злочинів, 

передбачених статтями 262, 263 КК. 

До вибухових речовин належить порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин та 

інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, які здатні вибухнути без доступу 

кисню. 

Під вибуховими пристроями слід розуміти саморобні чи виготовлені 

промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціально 

виготовлені і за певних обставин спроможні за допомогою використання 

хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) 

створити вражаючи фактори, а саме: спричинити смерть, тілесні ушкодження 

чи істотну матеріальну шкоду – шляхом вивільнення, розсіювання або впливу 

токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, 

радіоактивного матеріалу, інших подібних речовин. 

При цьому акцентую вашу увагу, що вибухові пристрої, як предмет 

злочину, притаманні тільки ч. 1 та ч. 2 ст. 262 КК, в ч. 3 ст. 262 КК він 

відсутній у разі вчинення злочину шляхом розбою або вимагання, поєднаного 

з насильством, небезпечним для життя і здоров‘я. 

Тому, вважається, такі дії належить кваліфікувати відповідно за ст. 

187 чи ч. 3 або ч. 4 ст. 189 КК. 
Радіоактивні матеріали – це матеріали, які здатні до самовільного поділу, 

що супроводжується виділенням тепла. А також альфа-, бета- і гама- 

випромінюванням. Вони є предметом тільки тоді, коли кількість речовини та 

інтенсивність випромінювання настільки великі, що здатні заподіяти шкоду 

здоров‘ю людини. Поняття їх розглянуто при розкритті ст. 261 КК. 

Об’єктивна сторона полягає у вчиненні одного із вказаних в ч.1 

ст.262 КК діянь: 

- викрадення (крадіжка та грабіж); 

- привласнення; 

- вимагання (без застосування чи погрози застосування насильства, що є 

небезпечним для життя чи здоров‘я потерпілого); 

- заволодіння даними предметами шляхом шахрайства. 

 

Під викраденням вказаних предметів слід розуміти протиправне таємне 

чи відкрите, в тому числі і з застосуванням насильства, яке не є небезпечним 

для життя або здоров‘я, чи з погрозою застосування такого насильства, їх 

вилучення у юридичних або фізичних осіб, незалежно від того, законно чи 

незаконно ті ними володіли (абз. 2 п. 17 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 
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Привласнення даних предметів має місце при їх утриманні, неповерненні 

володільцю особою, якій вони були довірені для зберігання, перевезення, 

пересилання, надані у зв‘язку з виконанням службових обов‘язків тощо або в 

якій опинились випадково чи якою були вилучені в іншої особи котра володіла 

ними незаконно (п. 19 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Акцентую вашу увагу, що вимагання з ч. 1 і ч. 2 ст. 262 КК належить 

розуміти таке, що полягає в пред’явленні особі, яка законно чи незаконно 

володіє цими предметами або у віданні чи під охороною якої вони 

перебувають, вимоги про їх передачу, поєднані з погрозою обмеження прав і 

свобод або законних інтересів щодо особи чи її близьких родичів, або з 

погрозою пошкодження чи знищення їхнього майна, або з погрозою 

розголошення відомостей, які вони бажають зберегти в таємниці (абз. 1, 2 п. 20 

ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Питання щодо кваліфікації вимагання предметів, вказаних в ч. 1 ст. 262 

КК, поєднане із погрозою застосування насильства будь-якого характеру щодо 

потерпілого чи близьких його родичів або застосування насильства, що не є 

небезпечним для життя і здоров‘я ні законодавцем, ні ПВС України № 3 від 

26.04.2002 р. не вирішено. 

Вважається, що роз‘яснення Пленуму з цього питання є помилковим ібо в 

попередній постанові ПВС України № 6 від 08.07.1994 р. такого обмеження 

не вказувалося (абз. 2 п. 8), а крім того в ч.3 ст.262 КК зазначено, як особливо 

кваліфікуюча ознака – вимагання зазначених предметів (за виключенням 

вибухових пристроїв) поєднане з насильством небезпечним для життя і 

здоров‘я. 

Заволодіння зазначеними в ч.1 ст.262 КК предметами шляхом 

шахрайства, здійснюється за допомогою обману чи зловживання довірою. Ці 

поняття вами з‘ясовані при вивченні злочинів проти власності. 

Заволодіння зазначеними предметами шляхом зловживання службової 

особи своїм службовим становищем означає, що особа вилучає їх внаслідок 

протиправного використання нею своїх владних повноважень (п. 21 ППВСУ 

№ 3 від 26.04.2002 р.). 

Звертаю вашу увагу, що відповідальність за викрадення (крадіжка, 

грабіж), привласнення, вимагання, шахрайство чи зловживання службової 

особи своїм службовим становищем за ст. 262 КК настає незалежно від місця 

вилучення цих предметів (абз. 1 п. 17 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

А стосовно розбою Пленум знову нічого не вказує!!! 
Акцентую вашу увагу також на наступне: 

1. У разі викрадення складових частин, деталей чи вузлів, комплект яких 

дозволяє виготовити придатну до використання вогнепальну зброю, дії винної 

особи слід розцінювати як закінчений злочин тобто за ст. 262 КК. 

2. Викрадення складових частин і деталей бойових припасів, що містять 

вибухові речовини (запали, детонатори, підривники, гранати без підривників 

тощо) належить теж кваліфікувати за ст.262 КК як закінчене розкрадання 

таких речовин (абз. 2 п. 22 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 
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3. У тих випадках, коли особа незаконно заволоділа не придатними до 

використання вогнепальною зброєю та іншими предметами, що зазначені в ч. 1 

ст. 262 КК, помилково вважаючи їх такими, що можуть бути використані за їх 

цільовим призначенням, то вчинене належить кваліфікувати як замах на 

заволодіння ними і відповідною частиною ст.262 КК. 
4. В той же час незаконне заволодіння завідомо несправною 

вогнепальною зброєю (наприклад, учбовою) і приведення її в придатний за 

призначенням стан належить кваліфікувати як заволодіння чужим майном та 

незаконне виготовлення вогнепальної зброї, тобто за сукупністю злочинів 

проти власності та ст.263 КК. 

5. Таким же чином належить кваліфікувати дії винного, коли для 

виготовлення придатної до використання зброї частина деталей була ним 

викрадена, а решта виготовлена самостійно чи придбана будь-яким іншим 

чином (абз. 3 п. 23 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

6. В силу того, що незаконне заволодіння вказаними предметами в ч. 1 

ст.262 КК є самостійним злочином, то подальші діяння з ними (носіння, 

зберігання, ремонт, передача чи збут) утворюють реальну сукупність 

злочинів, передбачених відповідною частиною ст.262 та ч.1 ст.263 КК (абз. 1 

п. 25 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

7. Щодо незаконного заволодіння радіоактивними матеріалами і 

подальші діяння з ними (носіння, зберігання, використання тощо) також слід 

кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч.1 ст.262 КК і залежно 

від наслідків – ч.1 чи ч.2 ст.265 КК “Незаконне поводження з 

радіоактивними матеріалами”. 

8. Якщо викрадення вказаних в ч. 1 ст. 262 КК предметів та їх незаконне 

носіння, зберігання, передача чи збут здійснені для вчинення іншого злочину, 

то такі дії належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених 

відповідною частиною ст.262 КК і ч.1 ст.263 або ст.265 КК, а також як 

готування чи замах на вчинення іншого злочину (абз.1 п.26 ППВСУ № 3 

від 26.04.2002 р.). 

9. Також за сукупністю злочинів, передбачених ст.257 КК “Бандитизм” 

і ст.262 КК або ч.1 ст.263 КК належить кваліфікувати незаконне заволодіння 

чи незаконне придбання вказаних предметів, вчинені з метою організації 

банди чи використання цих предметів членами вже існуючої банди. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини і тільки у 

вигляді прямого умислу. 

Мотиви і мета можуть бути різноманітними. На відміну від аналогічних 

посягань на власність, корисливий мотив і корислива мета не є обов‘язковими 

ознаками цього злочину. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла: 

- 16 років, вчиненою шляхом привласнення або шахрайства; 

- 14 років – за викрадення, вимагання, розбій. 

 

Має місце спеціальний суб‘єкт: 
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- за привласнення – особа, в правомірному володінні (ввірео чи 

знаходилось у її віданні) вказані предмети; 

- за зловживання службовим становищем – службова особа. 

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, 

бойових припасів або інших бойових речовин, а також заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем належить 

кваліфікувати за ст. 410 КК. 

Кваліфікуючі ознаки. 

В ч. 2 ст. 262 КК передбачена відповідальність за вчинення злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 262 КК: 

1. Повторно – має місце тоді, коли особа вчинила такий злочин 

раніше, незалежно від того, чи була вона засуджена за нього чи ні, а також була 

вона виконавцем чи іншим співучасником такого злочину. 

Також має місце повторність за вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 262 

КК, скоєних після розбійного нападу або вимагання, поєднаного з насильством 

(ч. 3 ст. 262 КК) (п. 24 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

2. За попередньою змовою групою осіб – має місце в тих випадках, 

коли його як співвиконавці вчинили декілька осіб (дві або більше), які 

заздалегідь, тобто до початку злочину (до замаху), домовилися про спільне його 

вчинення (ч. 2 ст. 28 КК). 

3. Шляхом зловживання службової особи своїми службовими 

повноваженнями (розглянуто вище в лекції). 

В ч. 3 ст. 262 КК передбачені особливі кваліфікуючі ознаки за вчинення 

дій, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 262 КК: 

1. Вчинення організованою групою. Це поняття вивчено в темі 

―Співучасть у злочині‖ – ч.3 ст. 28 КК. 

2. Розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім 

гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або 

радіоактивних матеріалів (Увага відсутні вибухові пристрої). 

 

Цей злочин вважається закінченим з моменту вчинення нападу, 

поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров‘я особи, яка 

зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (п. 18 ППВСУ 

№ 3 від 26.04.2002 р.). 

3. Вимагання цих предметів (як для розбою), поєднане з насильством, 

небезпечним для життя і здоров‘я. 

 

Вимагання вважається закінченим складом з моменту пред‘явлення 

вимоги, поєднаної з насильством (абз. 4 п. 20 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Викрадення вибухових пристроїв шляхом розбою чи вимагання, 

поєднаного з насильством, що є небезпечним для життя і здоров‘я належить 

кваліфікувати відповідно за ст. 187 і ч. 3, ч. 4 ст. 189 КК. 

Переходимо до розгляду наступного складу злочину. 
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Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами. 

Стаття має 3 частини. Частина 1 дає поняття цього злочину. Вона гласить: 

“Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут 

вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом 

дозволу”. 

Безпосередній об’єкт – громадська безпека в частині убезпечення від 

порушення правил (користування населенням) вогнепальної і холодної зброї, 

бойових припасів вибухових речовин та вибухових пристроїв. Іншими словами 

можна сказати, що безпосередній об‘єкт – це встановлений порядок 

поводження з вказаними предметами. 

Предмет злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК є: 

- вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 

- бойові припаси; 

- вибухові речовини; 

- вибухові пристрої. 

 

Він тотожній предмету злочину, передбаченого ст.262 КК. 

Предмет злочину, передбаченого ч.2 ст.263 КК є: 

- кинджали; 

- фінські ножі; 

- кастети; 

- інша холодна зброя. 

Пленум Верховного Суду України “Про судову практику в справах 

про викрадання, та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами” №3 

від 26.04.2002р. в п. 8 своєї постанови вказав: 

“До холодної зброї належать предмети, які відповідають стандартним 

зразкам або історично виробленим типам зброї, чи інші предмети, що 

справляють колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздріблюючий або ударний 

ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет нунчаки, кастет тощо) і 

конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомогою м’язової сили 

людини або дії механічного пристрою”. 

 

До іншої холодної зброї можна, зокрема, віднести: 

- довгоклинкова холодна зброя (шабля, меч, шпага); 

- метальні знаряддя (бумеранг, спис, праща, лук). 

В той же час до предмету не належить спортивна холодна зброя (шпага. 

рапіра). Конструктивна особливість цієї зброї така, що вона призначена не для 

враження цілей, а для спортивних цілей. Вона не міцна, їй не притаманні 

вражаючі ознаки, вістря і леза клинків затуплені, клинки при уколах згинаються 

тощо. 
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Об’єктивна сторона даного злочину (ч. 1 ст. 263 КК) полягає у вчиненні 

будь-якого із наступних діянь, а саме: носіння, зберігання, придбання, 

виготовлення, ремонт, передача, збут вказаних предметів без передбаченого 

законом дозволу, а в ч. 2 ст. 263 КК – носіння, виготовлення, ремонт, збут – 

кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого 

законом дозволу. 

Під незаконним зберіганням вогнепальної зброї та інших предметів, 

зазначених в ч. 1 ст. 263 КК, належить розуміти такі умисні дії особи, які 

полягають у володінні (незалежно від тривалості в часі) без відповідного 

дозволу або із простроченням його дії будь-яким із цих предметів, що 

знаходяться не при особі, а в обраному нею місці (абз. 1 п. 11 ППВСУ № 3 

від 26.04.2002 р.). 

Щодо незаконного носіння холодної, вогнепальної зброї та інших 

вибухових предметів, то слід розуміти такі умисні дії, що вчинені без 

передбаченого законом дозволу по їх переміщенню, транспортуванню особою 

безпосередньо при собі (в руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, 

транспортному засобі тощо). 

В попередній постанові ПВСУ № 6 від 08.07.1994 р. зазначалося: ―за 

умови можливості швидкого їх використання‖. 

Вважається, що роз‘яснення дане в новій постанові більш чітко визначає 

поняття ―носіння‖. 

Незаконне зберігання і носіння - триваючий злочин, що характеризується 

непереривним здійсненням його складу. Він починається з того моменту, коли 

дані предмети опинились у незаконному володінні винного, і триває на стадії 

закінченого злочину до настання подій, що переривають вчинення злочину або 

до тих пір, доки винний не вчинить діяння, що припиняє цей злочин (викрали, 

затримали, викинув тощо). 

Незаконним придбанням вогнепальної зброї та інших вибухових 

предметів належить розуміти такі умисні дії, що пов‘язані з їх набуттям (за 

винятком способів, що перелічені в ст.262 КК) всупереч передбаченому 

законом порядку – в результаті купівлі, обміну, привласнення знайденого, 

одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо (п. 12 ППВСУ № 3 від 

26.04.2002 р.). 

Незаконне виготовлення холодної, вогнепальної зброї та інших 

предметів, зазначених в ч. 1 ст. 263 КК належить розуміти такі умисні дії, що 

вчинені без передбаченого законом дозволу по їх створенню чи переробленню, 

внаслідок чого вони набувають відповідних характерних властивостей для 

ураження живої цілі чи знищення або пошкодження майна. 

Такими діями можуть бути, зокрема, перероблення ракетниці, стартового 

чи будівельного або газового пістолета та інших пристроїв пристосованих для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальним снарядами несмертельної дії у зброю, придатну для 

стрільби, або мисливської (у тому числі гладкоствольної) рушниці – в обріз, або 

виготовлення вибухових речовин, вибухових пристроїв чи боєприпасів з 
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використанням будь-яких компонентів, які самі по собі не є вибухівкою, але 

внаслідок цих дій набувають здатності до вибуху, тощо. 

Злочин в цьому випадку вважається закінченим, якщо виготовлений 

предмет може бути використаний як зброя, боєприпаси, вибухові речовини або 

вибуховий пристрій незалежно від завершеності тих чи інших частин або 

оздоблювальних (оброблювальних) робіт. 

Акцентую вашу увагу, що гладкоствольна мисливська зброя, яка не є 

предметом цього злочину, тому її виготовлення належить кваліфікувати за 

наявності інших необхідних умов за ст. 203 КК як зайняття забороненими 

видами господарської діяльності. 

Під ремонтом холодної, вогнепальної зброї, бойових припасів або 

вибухових пристроїв належить розуміти такі умисні дії, внаслідок яких 

відбувається відновлення характерних властивостей зазначених предметів 

шляхом заміни або реставрації зношених чи не придатних з інших причин 

частин, механізмів, усунення дефектів, поломок чи пошкоджень, налагодження 

нормального функціонування різних частин і механізмів, внаслідок якого ці 

предмети стають придатними до використання за цільовим призначенням. 

Під незаконною передачею вогнепальної зброї та інших предметів, 

зазначених в ч. 1 с. 263 КК слід розуміти надання їх іншій особі у володіння, 

для тимчасового зберігання чи використання без передбаченого законом 

дозволу. 

Незаконний збут як холодної так і вогнепальної зброї та інших предметів, 

зазначених у ч. 1 ст. 263 КК полягає в умисній передачі їх іншій особі всупереч 

встановленому порядку шляхом продажу, обміну, дарування, сплати боргу 

тощо. 

Тобто, як бачите, це діяння тісно пов‘язане з таким діянням, як придбання. 

Придбання і збут зброї є закінченим з моменту отримання (прийняття) 

цього предмета особою, яка його придбає. В тих випадках, коли зброя не 

отримана покупцем або відвергнута, то дії особи, яка намагалася її збути, 

належить розглядати як замах на збут зброї. Проте при неправомірному 

володінні зброєю, дії особи, дії особи, яка намагалась її збути належить 

кваліфікувати за ст. 263 КК як закінчений злочин, без посилання на ст. 15 КК 

тому що ця особа носила і зберігала зброю незаконно. 

Винна особа, яка збуває зброю іншим особам з метою сприяння 

задуманому ними злочину, підлягає відповідальності за сукупністю злочинів - 

ст. 263 КК і за співучасть в іншому злочині. 

Кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 263 КК настає у випадках, коли 

буде встановлено незаконне поводження з вказаними предметами, тобто без 

передбаченого законом дозволу, тобто винний не має ні дійсного, ні уявного 

права на їх здійснення. 

Дозвіл на право носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, 

передачу та збут зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових 

пристроїв видається певними державними органами, передбаченими законом. 

Такий дозвіл надається органами МВС, які здійснюють дозвільну систему. 
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Військовослужбовцям, працівникам МВС та співробітникам СБУ дозвіл на 

носіння вогнепальної зброї видають відповідні начальники. 

В п. 2 вищезазначеної постанови Пленуму Верховного Суду, що при 

вирішенні питання, які є законними діяння, вказані в ст. 263 КК належить 

керуватися "Положенням про дозвільну систему" (затверджену постановою 

Кабінету Міністрів від 12.10.1992р. № 576 з наступними змінами), "Інструкцією 

про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та 

використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових 

матеріалів" (затверджена наказом МВС від 21.08.1998р. № 622, зі змінами, 

внесеними наказом від 13.04.1999р. № 292) та іншими нормативними актами. 

Питання про відповідальність за незаконні діяння зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами осіб, які 

ними користуються у зв‘язку зі службовою діяльністю, вирішуються з 

урахуванням нормативних актів (інструкцій, правил, наказів тощо), що 

регулюють порядок поводження з цими предметами. 

За особливостями конструкції цей злочин з формальним складом. 

Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини і 

тільки у вигляді прямого умислу. 

Мотив і мета можуть бути різними. 

Якщо незаконне поводження з вказаними предметами, пов‘язане з метою 

вчинення за їх допомогою іншого злочину, то має місце ідеальна сукупність 

злочинів і такі дії належить кваліфікувати за ст. 263 КК та за готування до 

іншого злочину (п. 26 вищезазначеної постанови ПВСУ). 

Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років. 

В ч. 3 ст. 263 КК передбачено звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 або ч. 2 ст. 263 

КК за умови, що така особа добровільно здала органам влади зброю, бойові 

припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. При цьому належить 

розуміти такі дії особи, коли вона маючи можливість і надалі зберігати будь-

який із зазначених предметів, незалежно від мотивів за власним бажанням 

передає його відповідному державному органові (п. 28 ППВСУ № 3 від 

26.04.2002 р.). 

Але на практиці в ряді випадків допускаються помилки і особу незаконно 

притягують до кримінальної відповідальності. 

Наприклад: Вироком судової колегії Донецького обласного суду С. 

засуджено за ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 222 та ст. 17, ч. 2 ст. 

223 КК - 1960 року, відповідно за статтями КК - 2001 року (ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 

189, ч. 1 ст. 263 та ст. 15, ч. 2 ст. 263) хоча, як видно із матеріалів справи, при 

відтворенні обстановки і обставин події, проведеному з метою перевірки 

достовірності показань С., останній добровільно видав досудовим слідчим 
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органам пістолет і боєприпаси до нього, показавши місце, де вони зберігались, 

про що органам слідства не було відомо. 

Незважаючи на добровільність видачі вогнепальної зброї і боєприпасів 

слідчі органи та суд не взяли це до уваги і необгрунтовано визнали його винним 

у зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів 

(див. Практика судів України в кримінальних справах № 4 - 1993 р. с. 

209-210). 

В той же час звертаю вашу увагу на те, що сам факт заяви при затриманні 

чи обшуку про бажання добровільно здати вогнепальну зброю, бойові припаси, 

вибухові речовини або вибухові пристрої не може визнаватися підставою для 

звільнення від відповідальності і повинен ретельно перевірятись та 

оцінюватись в сукупності з іншими доказами. 

І, наприкінець, розгляду цього складу злочину, акцентую вашу увагу 

на наступне: 

Про застосування ч. 2 ст. 11 КК (малозначність діяння) стосовно діянь, 

передбачених ст. 262, ст. 263 КК. 

Судова практика щодо носіння, зберігання без відповідного дозволу 3 

патронів не визнає як злочин (див. Вісник Верховного Суду України. - № 1. – 

1997. - С. 18) або незаконне носіння, зберігання і викрадення 3 патронів без 

зброї і без мети продажу особам, які її мають, не спричинило будь-якої шкоди 

державним інтересам чи інтересам окремих громадян (див. Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 1993. - С. 208-209). 

Розглянемо наступний склад злочину. 

Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових 

припасів. 

Дана стаття має одну частину, в якій визначається поняття цього злочину. 

Вона гласить: 

“Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це 

спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки”. 

Безпосередній об’єкт (основний) – громадський порядок у сфері 

зберігання, користування вогнепальною зброєю і бойовими припасами, тобто в 

дотриманні встановлених правил зберігання зброї і бойових припасів. 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – життя, здоров‘я особи; власність; 

інші блага. 

Предмет – вогнепальна зброя та бойові припаси. 

На відміну розглянутих злочинів (ст.262, 263 КК) в даному складі 

предметом є будь-яка вогнепальна зброя, включаючи і гладкоствольну 

мисливську та боєприпаси до неї. Така зброя і боєприпаси виступають 

предметом одного злочину і тоді, коли вони зберігаються як законно так і 

незаконно (абз. 2 п. 27 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.) 

Не є предметом цього злочину вибухові речовини і вибухові пристрої. 

Об’єктивна сторона полягає у недбалому зберіганні вогнепальної зброї 

або бойових припасів, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. 
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Недбале зберігання вказаних предметів має місце тоді, коли особа, яка 

володіє вогнепальною зброєю або бойовими припасами, не виконує 

встановлених нормативними актами або загальноприйнятими правилами 

застережних заходів, які виключають можливість вільного доступу до зброї або 

боєприпасів сторонніх осіб, а також незаконної передачі зазначених предметів, 

якщо це потягло за собою загибель людей або інші тяжкі наслідки (абз.1 п.27 

ППВСУ № 4 від 26.04.2004 р.). 

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї і 

вибухових матеріалів, затверджена наказом МВС України від 25. 03. 1993 р. № 

164 (ІБЦ – 1993 - №8 – с. 8) містить ряд загальних правил стосовно безпечного 

зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів. 

Зокрема визначено, що відомча вогнепальна зброя і бойові припаси до неї 

повинні зберігатися у спеціально обладнаному сховищі, яке ізольоване від 

інших підсобних приміщень, має капітальні стіни, віконні решітки і охоронно-

пожежну сигналізацію. 

Вогнепальна зброя, що належить окремим особам, повинна зберігатися в 

місцях постійного проживання володільців, у міцних, з надійними замками 

дерев‘яних або металевих ящиках, спеціально виготовлених для зберігання 

зброї, в розібраному, розрядженому вигляді, зі спущеними курками, окремо від 

бойових припасів. До зброї не повинні мати доступу сторонні особи, особливо 

діти. 

Недбале зберігання може виразитись, як у дії, так і у бездіяльності. 

Наприклад, зброя надається малолітньому для гри або підлітку для чистки 

тощо. 

Незаконна передача вогнепальної зброї, бойових припасів іншій особі, 

якщо це потягло людські жертви або інші тяжкі наслідки, також утворює даний 

склад злочину. 

В той же час передача зброї чи бойових припасів іншій особі для вчинення 

злочину є співучастю у ньому. 

Злочин вважається закінченим з моменту настання загибелі людей або 

інших тяжких наслідків. 

Під загибеллю людей розуміється настання смерті хоча б однієї особи. 

Інші тяжкі наслідки - це заподіяння тяжких тілесних ушкоджень хоча б одній 

особі, середньої тяжкості - двом і більше, а також великої матеріальної шкоди 

будь-якій юридичній чи фізичній особі (абз.3 п.27 ППВСУ № 4 від 

26.04.2004 р.). 

Між недбалим зберіганням та наслідками повинен бути причинний зв‘язок. 

Суб’єктивна сторона - характеризується умисною або необережною 

формою вини щодо самої дії або бездіяльності, а до наслідків можлива тільки 

необережна форма вини. В цілому злочин вважається вчиненим через 

необережність. 
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Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла 16 річного віку, незалежно від 

того чи було зберігання будь-якої вогнепальної зброї та будь-яких бойових 

припасів законним чи незаконним. 

Військовослужбовець, який порушив правила поводження зі зброєю, а 

також боєприпасами, якщо це заподіяло потерпілому смерть або тілесні 

ушкодження, несе відповідальність за відповідною частиною ст. 414 КК. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, належить зазначити, що підвищена суспільна небезпечність 

злочинів цієї групи пояснюється тим, що з використанням вогнепальної зброї, 

бойових припасів та вибухових речовин часто вчинюються тяжкі і особливо 

тяжкі злочини проти найвищих соціальних цінностей: життя, здоров‘я, 

недоторканість та безпека людей. Тому успішна боротьба з цими злочинами 

має важливе значення як для охорони громадської безпеки, так і для 

запобігання іншим більш тяжким злочинам. 

 

V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

Дану групу злочинів складають злочини, передбаченні ст.ст. 293-296 КК. 

Порушення громадського порядку і громадської безпеки дуже часто 

супроводжується с поставленням (виникненням) в небезпеку здоров‘я 

населення. 

Проте на відміну від злочинів проти особи в подібних випадках заподіяння 

шкоди загрожує здоров‘ю невизначеного кола осіб, злочинне посягання на 

здоров‘я розглядається як посягання на соціальне благо. Злочини проти 

громадського порядку в першу чергу спрямовані на існуючі в нашому 

суспільстві відносини між людьми з приводу взаємної поваги, свободи, 

гідності, особистої недоторканності та інших моральних цінностей, що 

охоплюються поняттям громадського порядку. 

Серед злочинів цієї групи, що порушують спокійні умови суспільно-

корисливої діяльності, відпочинку і побуту людей самим поширеним і 

небезпечним є хуліганство. 

Хуліганство – огидний пережиток минулого. В царській Росії ―доблестю‖ 

вважалося участь в кулачних бійках, коли в п‘яному чаду йшли ―стінкою‖ село 

на село, вулиця на вулицю, одне селище на інше. І це дике, варварське биття 

п‘яними людьми один одного відбувалося на очах сотень людей и навіть 

представників поліції. В творах письменників минулого описані сцени 

безчинств і дебошу підгулявших купчиков та їх підручних: вони били скло і 

дзеркала, ображали гідність людей, що знаходилися нижче них за соціальним 

статусом. 

Наглість, варварство, завуальоване і нічим не прикрите хамство мають 

місце і сьогодні. Вони отруюють життя і порушують спокій громадян, 

заважають їм спокійно працювати і відпочивати. 

Висока ступінь суспільної небезпеки цього злочину обумовлена ще і тим, 

що при посяганні на громадський порядок, хуліганство часто-густо спричиняє 
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шкоду і іншім правоохоронним інтересам громадської безпеки: особі і 

власності. 

Слово ―хуліган‖ більшість авторів пов‘язують з подібним за співзвучанням 

прізвищем ірландської сім‘ї, поведінка окремих членів якої відзначалась 

особливим буйством, безчинством, безсоромністю. Їх прізвище і стало 

загальною (по російські – нарицательной) для позначення подібної поведінки. 

СТ. 296 КК ―ХУЛІГАНСТВО‖. 

Дана стаття має 4 частини. В частині першій дається визначення цього 

злочину. До речі, слід зауважити, що законодавець змінив поняття хуліганства 

порівняльно з його поняття, яке було дано в ч. І ст. 206 КК 1960 р., яка гласила 

―хуліганство тобто умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і 

виражають явну неповагу до суспільства‖. 

В ч. 2 ст. 206 КК 1960 р., визначалось злісне хуліганство, ознаки якого у 

поєднанні з ознаками в ч. І ст. 206 КК і утворюють в ч. 1 ст. 296 КК – 2001 р. 

поняття хуліганства. 

Вона гласить: 

―Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів 

явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи 

винятковим цинізмом‖ 

Законом України ―про внесення змін до Кримінального Кодексу України 

щодо посилення відповідальності за хуліганство і завідомо неправдиве 

повідомлення про загрозу безпеці громадян‖ від 07.03.2002 р. зроблені перші 

зміни в КК – 2001р., зокрема в ст. 259; 296 КК, а саме посилені санкції. 

Так за хуліганські дії передбачені ч. 1 ст. 296 КК покарання у вигляді 

штрафу від 500 до 1000 НМД громадян (а було від 50 до 100), або арештом на 

строк до 6 місяців, або обмеженням волі строк до 5 років (а було до 3 р.). 

Однак така санкція за ч. І ст. 296 КК викликає певний подив, 

непорозуміння, тому що за КК – 1960 р. за такі дії передбачалось покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 5 років і це визнавалося тяжким 

злочином (ст. 7 КК – 196 р.) і крім того на сьогодні практично неможливо 

засудити особу у віці до 16 р. за цей злочин, тому що закон встановлює певні 

обмеження застосування цих видів покарань до неповнолітніх. І, крім того на 

сьогодні цей злочин, у відповідності до ч. ІІ ст. 12 КК є невеликої тяжкості. 

Позицію законодавця з цього питання важко зрозуміти. 

Розглянемо юридичний аналіз хуліганства. 

Р. О. – громадський порядок. 

Б. О. (осн.) – громадський порядок в частині забезпечення спокійних умов 

суспільно корисної діяльності, відпочинку і побуту людей. 

Б. О.(дод.) – здоров‘я і гідність особи, власність. 

О. С. полягає у грубому порушенні громадського порядку і вираженні 

явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи 

винятковим цинізмом. 

Під грубим порушенням громадського порядку слід розуміти явну, 

очевидну для всіх шкоду упорядкованому функціонуванню суспільних 
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відносин, коли стає неможливим або вкрай утрудненим нормальне виконання 

виробничих операцій, задоволення побутових, культурних та інших потреб, 

відпочинок людей, виховання дітей тощо (створення ненормальних умов для 

праці, відпочинку: шум, нецензурна лайка, тривале публічне співання 

непристойних пісень, спричинення шкоди здоров‘ю, знищення майна, тощо). 

Під явною неповагою до суспільства - треба розуміти відкрито виражене, 

очевидне для самого винного та інших осіб протиставлення особистих 

низинних (низьких) або елементарних побутових чи власних фізіологічних 

потреб інтересам суспільства, основним правилам поводження в суспільстві, 

моральності, благопристойності. 

Тобто це означає відкрите, з викликом, показне зневажливе відношення до 

правил поведінки в громадських місцях, до оточення людей, принижуюче з ним 

поводження. 

Форми хуліганських проявів можуть бути різноманітними: образа, 

приставання до громадян, нанесення ударів, побоїв, знищення чи пошкодження 

майна, публічне співання непристойних пісень, спричинення неспокою 

громадянам по телефону, зрив або пошкодження афіш, написання не 

пристойних надписів на будинках, неправдиві повідомлення про пожежу, 

вчинений злочин, безпідставний виклик швидкої медичної допомоги, вчинення 

дебошу в громадському місці тощо. Вказані хуліганські прояви, при наявності в 

кожному конкретному випадку ознак особливої зухвалості або виняткового 

цинізму, належить кваліфікувати як просте хуліганство за ч. І ст. 296 КК. 

Явна неповага до суспільства, будучи формою прояву грубого порушення 

громадського порядку, знаходить своє втілення в публічному характері 

хуліганських дій. 

При цьому публічність слід розглядати не як ознаку, що характеризує 

обстановку в момент вчинення хуліганства, а як властивість самого 

хуліганського діяння, яка знаходить своє відображення в спричиненні шкоди 

суспільним відносинам. Сутність публічності хуліганських дій в їх суб‘єктивній 

спрямованості на спричинення шкоди публічним інтересам. 

Тому публічна присутність (присутність людей) або громадське (публічне) 

місце не є обов‘язковими ознаками хуліганства. Однак обстановка вчинення 

хуліганства, що характеризується наявністю або відсутністю людей, подіями, 

які відбуваються в місці вчинення злочину, та їх соціальною значимістю, 

повинні враховуватися при визначенні ступеню соціальної небезпеки 

конкретного хуліганського прояву. Критерієм оцінки при цьому може 

виступати сила стримуючих особу факторів, ігноруючи які, вона вчинює 

хуліганство. 

Наприклад: хуліганські дії, що порушують громадський порядок під час 

проведення урочистих зборів або публічного концерту, або вночі, що заважає 

відпочивати великій кількості людей значно підвищує ступінь ―грубості‖ 

порушення громадського порядку. 

Таким чином, відсутність в ст. 296 КК яких–небудь обмежень відносно 

місця вчинення хуліганських дій означає, що вони можуть бути вчиненні в 
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будь–якому місці: на вулицях, в парках, на підприємствах, в установах, 

квартирах (квартирне хуліганство) усадьбах домів, місцях позбавлення волі, в 

полі, лісі тощо. Порушення громадського порядку, поєднане з явною неповагою 

до суспільства вчинюється, як правило, публічно, тобто в присутності 

сторонніх осіб. Однак, ознака публічності може бути відсутнім при так званому 

телефонному хуліганстві, коли винні дзвонять як правило в ночі, супроводжує 

розмови нецензурною лайкою, образами. Не перестає бути хуліганством і 

безпричинне приставання до громадянина в ночі, у відсутності сторонніх осіб. 

За цими 2 ознакам кримінально каране хуліганство належить відмежувати 

від інших злочинів і від дрібного хуліганства, що тягне адміністративну 

відповідальність за ст. 173 КАП, яке не пов‘язане з грубим порушенням 

громадського порядку хоча, як правило, має другу ознаку – явна неповага до 

суспільства. Воно може виявлятися в нецензурній лайці, образливому чіплянні 

до громадян тощо. 

При вирішенні питання про визнання хуліганських дій винятково 

цинічними або особливо зухвалими необхідно виходити із оцінки конкретних 

обставин справи в їх сукупності, враховуючи їх характер, час, місце та умови 

вчинення цього злочину (ПВС України ―Про судову практику у справах про 

хуліганство‖ № 10 від 22.12.2006 р.) 

Під винятковим цинізмом – слід розуміти глузливе (рос. - издевательское) 

відношення до громадян, глум над ними, глибока образа моральних почуттів і 

потрясіння моральних устоїв, безсоромність. 

Вони можуть проявлятися в непристойних тілорухах, публічному 

демонстративному оголенні, в непристойних діях в присутності жінок і дітей, у 

демонстративному відправленні природних потреб або вчиненні статевого акту 

на очах обурених цими діями громадян тощо. 

Судова практика відносить до винятково цинічних і такі хуліганські дії, які 

спрямовані на приниження честі і гідності окремих громадян у зв‘язку з їх 

національною приналежністю, приставання в громадських місцях до 

незнайомих жінок з пропозицією вступити з ними у статеві стосунки, наруга 

над звичаями і традиціями. 

Наприклад: Так, судом були кваліфіковані за ч. ІІ ст. 206 КК 1960 р. дії М.., 

який перебуваючи в нетверезому стані, із хуліганських спонукань в нічний час 

з криком і лайкою увірвався до жіночого гуртожитку і почав стягувати одіяла зі 

сплячих жінок, на двох з них розірвав нижню білизну. 

Замах на згвалтування, який закінчився добровільною відмовою винного 

від цього злочину, може бути кваліфіковано як хуліганство, що відзначається 

винятковим цинізмом, за умови, якщо дії винного грубо порушували 

громадський порядок і в них мав прояв явної неповаги до суспільства. 

Наприклад: мало місце напад на незнайому жінку в громадському місці у 

присутності підлітків, що супроводжувалося нецензурною лайкою. 

Як вказав ПВС України в постанові № 10 від 22.12.2006 р. ―Злісним 

хуліганством, яке відзначалось винятковим цинізмом, можуть бути признані 

хуліганські дії, що супроводжувались демонстративною зневагою до 
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загальноприйнятих норм моралі, наприклад: проявою безсоромності, 

знущанням над хворими, старими особами, які знаходяться в безпорядному 

стані, та інше‖. 

Під особливою зухвалістю хуліганських дій розуміється найбільш груба, 

нагла поведінка, яка поєднана з насильством над особою (побої, тілесні 

ушкодження), знищення або пошкодження майна, зривом масового заходу, 

глумом над тим, що особливо дороге суспільству, тривалим і вперто не 

припиняючим порушенням громадського порядку тощо. 

В постанові № 10 від 22.12.2006 р. Пленум вказав: ―Злісним хуліганством 

за ознакою особливої зухвалості може бути признане так злочинне порушення 

громадського порядку, яке виражало явну неповагу до суспільства, 

супроводжувалося, наприклад, насильством з заподіянням тілесних ушкоджень 

або знущанням над особою, яке тривалий час і вперто не припинялось, або було 

пов‘язане із знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу, 

тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи 

громадського транспорту та інше‖. 

Приклад: ―Мимо бика, що мирно пасся в стаді, проходив з відром бензину 

для заправки двигуна слюсар Воронков, який обслуговував електродоїльну 

установку. Він був п‘яним. Воронков намагався роздразнити бика, але той не 

звертав уваги. Тоді Воронков облив його бензином і підпалив. З диким ревом, 

охоплена полум‘ям тварина заметалась по загону. Це було жахливе видовище.‖ 

Вчинення при хуліганстві менш небезпечних діянь проти особи, а саме: 

- заподіяння легких тілесних ушкоджень (ст. 125 КК); 

- побої (ч. І ст. 129 КК); 

- погроза вбивством (ч. І ст. 129 КК) 

охоплюється ч. І ст. 296 КК і додаткової кваліфікації за цими статтями не 

потребує. 

В той же час заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень, 

катування, умисне знищення чи пошкодження чужого майна, побої, що мають 

характер мордування не охоплюються ч. І ст. 296 КК і потребує додаткової 

кваліфікації за відповідними статтями 122, 127, ч. І ст. 194, ч. ІІ ст. 126 КК. 

Щодо погрози вбивством, насильством чи знищенням майна судді, 

народного засідателя, присяжного, а також щодо їх близьких родичів у зв‘язку з 

їх діяльністю, пов‘язаною із здійсненням право суддя, якщо вона поєднана з 

грубим порушенням громадського порядку і явною неповагою до суспільства, 

належить кваліфікувати за сукупністю статтей 377 і 296 КК. (постанова ПВС 

України № 10 від 22.12.2006 р.). 

Так само повинна кваліфікуватись погроза вбивством, насильством чи 

знищенням майна відносно осіб зазначених в статтях 345, 350 КК (працівник 

правоохоронного органу близькі йому родичі; громадян, що виконує 

громадський обов‘язок), якщо вона поєднана з грубим порушенням 

громадського порядку і явною неповагою до суспільства (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

Публічна наруга над Державним Гербом України, Державним Прапором 
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України або Державним Гімном України або публічна наруга над офіційно 

встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави, наруга над 

могилою, або умисне знищення чи пошкодження територій, взятих під охорону 

держави, та об‘єктів природно – заповідного фонду, вчиненні з хуліганських 

спонукань, повинні кваліфікуватись за сукупністю злочинів, передбачених 

відповідними статтями 338, 297, 252 і ч. І ст. 296 КК (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

Більш тяжкі, ніж хуліганство, злочини: умисне тяжке тілесне ушкодження, 

умисне знищення чужого майна шляхом підпалу тощо, вчиненні з хуліганських 

спонукань, належить кваліфікувати за сукупністю відповідних статей КК. (п. 14 

постанови…). 

Умисне вбивство з хуліганських мотивів кваліфікується за п. 7 ч. 2 ст. 115 

К, а за сукупністю з хуліганських тільки при наявності реальної сукупності цих 

злочинів (абз. 2 п. 11 постанови ПВСУ ―Про судову практику в справах про 

злочини проти життя і здоров‘я особи‖ № 2 від 07.02.2003 р.). 

За сукупністю злочинів належить кваліфікувати необережне вбивство 

вчинене під час хуліганства (ст. 119 і ст. 296 КК) (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

Тобто можна зробити висновки, що за сукупністю із хуліганством треба 

кваліфікувати лише такий необережний злочин, вчинений під час хуліганства, 

як необережне вбивство (ст. 119 КК), необережне ж заподіяння тілесних 

ушкоджень (ст. 128 КК), необережне знищення або пошкодження чужого майна 

(ст. 196 КК), що мало місце під час хуліганства, окремої кваліфікації на 

потребують. 

За особливостями конструкції цей злочин з формальним складом, тобто 

вважається закінченим з моменту вчинення дій, що грубо порушують 

громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що 

супроводжуються особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. 

Суб‘єктивна сторона характеризується умисною формою вини у вигляді 

прямого умислу. Винний усвідомлював суспільно небезпечний характер свого 

діяння, усвідомлює, що грубо порушує громадський порядок, що 

супроводжується з особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, 

усвідомлює, що цим проявляє явну неповагу до суспільства і бажає таким 

чином діяти. 

Обов‘язковими ознаками суб‘єктивної сторони хуліганства є мотив і мета, 

на підставі яких в першу чергу належить відмежувати хуліганство від інших 

злочинів, з урахуванням змісту і спрямованості умислу винного, мотиву і мети, 

а також обставин об‘єктивної сторони. 

Мотив – хуліганські спонукання, тобто усвідомлене прагнення виявити 

явну неповагу до суспільства шляхом вчинення дій, що грубо порушують 

громадський порядок. 

Хуліганські спонукання характеризуються прагненням відкрито 

протиставити свою поведінку громадському порядку і суспільним інтересам, 

безчинством, зухвалістю, жорстокістю, п‘янством, цинізмом, злобністю, 



216 
 

бажанням надавити і принизити потерпілого, наругатися (глумитися) над 

людиною або важливими для суспільства чи окремих осіб інтересами, 

спричинити біль тварині, знищити цінності тощо. Особливу розглузданість 

поведінки винного в реалізації відмічених спонукань набуває в стані сп‘яніння, 

в якому, як правило, перебуває більшість хуліганів, а також, коли діє група 

хуліганів, учасники якої намагаються ―показати себе‖ або випередити інших, 

або, якщо винний усвідомлює, що потерпілий та інші громадяни позбавлені 

можливості надати йому опір (малолітні, більш слабкі фізично тощо) або, якщо 

хуліганські дії не присікаються в наслідок боягузтва, легкодушності (рос. - 

малодушие) чи з інших причин. Як, правило, активна протидія отрезвляючи діє 

на хулігана і забезпечує припинення хуліганських проявів. Тому дії громадян, 

спрямовані на присікання злочинних посягань і затримання злочинця, є 

правомірним і не тягнуть за собою ні кримінальної, ні іншої відповідальності, 

навіть якщо цими діями вимушено було спричинено шкоду злочинцю. 

Часто – густо особисті мотиви (неприязнь, помста, ревнощі тощо) 

―трансформуються‖ в хуліганські або ―вживаються‖ з ними, коли спонукання 

представляють собою комплекс низьких спонукань, в якому переважають 

мотиви явної неповаги до суспільства, що і дає підстави кваліфікувати вчинене 

як хуліганство. Відсутність у вчиненому мотиву явної неповаги до суспільства 

свідчить і про відсутність хуліганства, хоча б дії винного тією чи іншою мірою 

порушували громадський порядок. 

Мета – полягає в прагненні вчинити дії, що грубо порушують громадський 

порядок і виражають явну неповагу до суспільства, тобто прагнення 

протиставити себе суспільству, проявити грубу силу, п‘яну хвацькість тощо. 

В постанові № 10 від 22.12.2006 р. ―Про судову практику у справах про 

хуліганство‖. Пленум Верховного Суду України вказав: ―Суди повинні 

відрізняти хуліганство від інших злочинів в залежності від спрямованості 

умислу винного, мотивів, цілей та обставин вчинених ним дій. 

Дії, що супроводжувалися погрозами вбивством, образою, нанесенням 

побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчиненні в сім‘ї, в квартирі, відносно 

родичів, знайомих і викликані особистими неприязними відносинами, 

неправильними діями потерпілих та інше. Повинні кваліфікуватись за статтями 

КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи. Такі дії можуть 

кваліфікуватись як хуліганство лише у тих випадках, коли вони одночасно були 

поєднані з грубим порушенням громадського порядку і виражали явну неповагу 

до суспільства‖. 

Наприклад: В одному із сел Павлоградського району Дніпропетровської 

області гр-н Романішко, знаходячись у нетверезому стані увечері на грунті 

сварки намагався дома вдарити дружину. Вона вибігла на вулицю. Романішко з 

нецензурною лайкою погнався за нею. Біля клубу, де в цей час було багато 

людей, у тому числі і діти, Романішко впіймав свою дружину, вхопив її за 

волосся, наносив руками і ногами удари, ображаючи громадян, які 

заспокоювали його і закликали припинити хуліганство. Коли дружина забігла 

до клубу, він кинувся за нею. Став ногами і цеглою стукати в двері клубу. На 
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зауваження громадян не реагував. 

В цьому випадку побої і образи наносилися на грунті особистих 

взаємовідносин, але вони одночасно явилися порушенням громадського 

порядку і супроводжувалися особливою зухвалістю, що і дало підстави 

кваліфікувати дії Романішко за ч. 2 ст. 206 КК (ч. 1 ст. 296 КК – 2001р.). 

В деяких випадках метою хуліганства може бути досягнення якихось 

особистих вигод. 

Наприклад: Так, Попов, знаходячись в нетверезому стані, купив з рук 

використаний квиток на стадіон. Коли контролер не пустив його на трибуну, 

Попов нецензурно лаючись, намагався пройти силою, відштовхнувши 

контролера, образив його, вдарив у груди декілька разів. 

Винний, як бачимо, прагнув подивитися футбольний матч і для досягнення 

своєї мети став на шлях вчинення дій, що грубо порушують громадський 

порядок з особливою зухвалістю. 

Суб‘єкт – фізична осудна особа, яка досягла 14 річного віку (ч. 1, ч. 2, ч.3, 

ч.4 ст. 296 КК). 

Кваліфікуючі ознаки хуліганства. 

В частині 2 ст. 296 КК передбачена така кваліфікуюча ознака, якої не було 

в ст. 206 КК 1960 р., хоча життя і практика вважали її за необхідно, це вчинення 

хуліганства групою осіб. 

У відповідності до ч.1 ст. 28 КК злочин визначається таким, що вчинений 

групою осіб, якою у ньому брали участь декілька (дав і більше) виконавців без 

попередньої змови між собою. 

В ч.3 ст. 296 КК передбачені кваліфікуючи ознаки вчинення хуліганства: 

 особою раніше судимою за хуліганство; 

 пов‘язане з опором представникові влади або представникові 

громадськості, який виконує обов‘язки з охорони громадського порядку чи 

іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії. 

Особою, раніше судимою за хуліганство, означає, що винний має 

непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за будь-яке 

хуліганство (постанова № 10 від 22.12.2006 р.). 

Відповідно до ст. 173 КАП Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в 

громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що 

порушують громадський порядок і спокій громадян. 

Опір – як ознака кваліфікованого хуліганства, виражається в активній 

протидії представнику влади або представнику громадськості, що виконує свій 

службовий або громадський обов‘язок по охороні громадського порядку, або в 

активній протидії громадянину виконати громадський обов‘язок по припиненні 

хуліганства. 

Під поняттям опору підпадають такі дії винного у вигляді: 

- відштовхування; 

- спроба вирватися при затриманні; 

- погроза побиттям у відповідь на вимогу представника влади або 

громадськості припинити хуліганство; 
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- нанесення цим особам побоїв, тілесних ушкоджень; 

- зіштовхування їх з транспортних засобів; 

- засипання очей піском тощо. 

Опір, вчинений щодо особи, яка присікає хуліганські дії охоплюються 

складом хуліганства. Але у випадках, коли внаслідок застосованого при цьому 

насильства винним вчиняється ще й інший тяжкий злочин, він потребує 

додаткової кваліфікації за іншими статтям КК (постанова № 10 від 22.12.2006 

р.). 

Опір вчинений після припинення хуліганських дій, у тому числі і у зв‘язку 

з затриманням винної особи, не повинно розглядатись як кваліфікуюча ознака 

хуліганства і підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів (ст. 296 і ст. 342 КК) 

(постанова № 10 від 22.12.2006 р.). 

Акцентую вашу увагу на наступне роз‘яснення Пленуму ВСУ №3 від 28. 

06. 1991р. про те, що НЕ повинне кваліфікуватись за ч. 3 ст. 296 КК дрібне 

хуліганство (тобто таке, що передбачено ст. 173 КАН), пов‘язане з опором 

працівникові міліції, члену громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, а також військовослужбовцю або представнику 

влади чи представникові громадськості. Які виконують обов‘язки по охороні 

громадського порядку, що присікає дрібне хуліганство (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

Такі дії належить кваліфікувати за ст. 342 та ст. 350 КК. 

Під припиненням хуліганства громадянином слід розуміти дії, які здатні 

самі по собі (наприклад, зв‘язування, затримання) або зі сторонньою 

допомогою (наприклад, виклик по телефону наряду міліції) припинити 

хуліганство. 

Тому такі обставини (прояви) як: 

- умовляння; 

- вимоги, прохання припинити хуліганство; 

не є його припиненням, оскільки в даному випадку припинення 

хуліганства залежить від волі самого винного, від прийняття ним цього 

рішення, а не всупереч йому. 

Звідси, в тих випадках, коли винний наніс удар такій особі саме по собі не 

означає наявності цієї кваліфікуючої ознаки (опору) і в той же час, при таких 

обставинах це вчинюється щодо члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного порядку, або представника громадськості, 

то такі дії належить кваліфікувати за ч. 3 ст. 296 КК за ознакою вчинення під 

час хуліганства опору представникові громадськості, який виконує обов‘язки з 

охорони громадського порядку. 

Від опору, як активної протидії, слід відрізняти НЕПОКОРУ, як пасивна 

поведінка особи. Тобто невиконання наполегливих, законних, неодноразово 

повторюваних вимог, або відмова, яка виражена у зухвалій формі, що свідчить 

про явну зневагу до осіб, які запобігають порушенню громадського порядку. 

Непокора не є кваліфікуючою ознакою хуліганства. 

Відповідно до ч. 4 ст. 296 КК відповідальність настає за наявності у 
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вчиненому хуліганстві, передбаченому частинами 1, 2, 3 ст. 296 КК таких 

особливо кваліфікуючих ознак, а саме вчинення із застосуванням: 

- вогнепальної зброї; 

- холодної зброї; 

- чи інших предметів спеціально пристосованих або заздалегідь 

заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. 

Безперечно, що озброєний хуліган представляє собою смертельну 

небезпеку. Законодавець підвищив відповідальність за вчинення хуліганства 

із застосуванням зброї чи інших предметів, спеціально пристосованих або 

заздалегідь заготовленихдля нанесення тілесних ушкоджень. 

Акцентую вашу увагу на те, що за ч. 2 ст. 206 КК 1960р. законодавець 

вказував не тільки на ЗАСТОСУВАННЯ вказаних знарядь, але й на СПРОБУ їх 

застосування, і крім того в числі знарядь вказувалося на такий вид знаряддя ЯК 

НІЖ, в чинній редакції ч. 4 ст. 296 КК на це не вказується. Вважається, о це не є 

виправданим і не сприятиме посиленню боротьбі із хуліганством та 

правозастосовчій практиці, бо, як зазначив вище згаданий ПВСУ (постанова № 

10 від 22.12.2006 р.): ―… треба мати на увазі, що застосування чи спроба 

застосування при вчиненні хуліганських дій вогнестрільної зброї, будь-яких 

ножів, кастетів чи іншої холерної зброї, а так само інших предметів, спеціально 

пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень, є підставою кваліфікувати 

за ч. 3 ст. 206 (ч. 4 ст. 296) не лише у тих випадках, коли винний за їх 

допомогою заподіяв або намагався заподіяти тілесні ушкодження, але і тоді, 

коли використання зазначених предметів у процесі хуліганських дій 

створювало реальну загрозу для життя і здоров‘я громадян‖. 

Вогнепальна зброя – у відповідності до п. 4 ППВС України № 3 від 

26.04.2002 р. ―Про судову практику в справах про викрадання, виготовлення, 

зберігання та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 

вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними 

матеріалами‖ до вогнепальної зброї відносяться всі види бойової, спортивної, 

мисливської зброї для проведення пострілу з якої використовується сила тиску 

газів, що утворюються при згоранні вибухових речовин (пороху або інших 

спеціальних горючих сумішей). Пневматична зброя, сигнальні, стартові, 

будівельні, газові пістолети, ракетниці не відносяться до вогнепальної зброї. 

Таким чином, можна сказати, що вогнепальною зброєю вважається 

пристрої фабричного або кустарного виробництва, які призначені для ураження 

цілі за допомогою снаряда (кулі, дробу тощо), що приводяться до руху енергією 

порохових газів. Це автомати, карабіни, малокаліберні гвинтівки, револьвери, 

пістолети, у ому числі спортивні, мисливські рушниці, зокрема з гладким 

стволом, обрізи, самопали тощо. Сюди не може належати пневматична зброя, 

сигнальні, стартові, будівельні пістолети, ракетниці, а також стрілецька зброя, 

що діє на пневматичний, реактивній, газоболонній та пружинній основах і не 

наділена властивістю вогнепальності, хоча і мають велику убійну силу. 

Тому вважається, що було б за доцільним вказати в ч. 4 ст. 296 КК ―будь-

яка стрілкова зброя‖, а не тільки вогнепальна. 
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Холодна зброя – є знаряддя та пристрої призначені для заподіяння смерті 

або тілесних ушкоджень завдяки використанню м‘язової сили. 

У відповідності роз‘яснень, які дано в п. 8 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р. до 

холодної зброї належать знаряддя та пристрої, які відповідають стандартним 

зразкам або історично виробленим такої зброї, чи інші предмети, що мають 

колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздробляючий або ударний ефект 

(багнет, стилет, кинджал, ніж, нунчаки, кастет тощо) і призначені для ураження 

живої цілі. 

У випадках, коли для вирішення питання про ти, чи є відповідні предмети 

вогнепальною чи холодною зброєю, з‘ясування придатності зброї до 

використання, потрібні спеціальні знання, то належить призначати експертизу. 

Інші предмети (крім вогнепальної зброї), спеціально пристосовані або 

заздалегідь застосовані для нанесення тілесних ушкоджень. 

У відповідності до ППВСУ до них належить відносити такі предмети: 

1) які були пристосовані винним для згаданої цілі заздалегідь; 

2) або під час вчинення хуліганських дій (наприклад, відбиття шийки 

пляшки, яка була підібрана на місці злочину); 

3) а так само предмети, які хоч і не піддавались будь-якому 

попередньому обробленню, але спеціально заздалегідь підготовлені винним для 

тієї ж цілі. 

Наприклад: заздалегідь взятих винним з собою (камінь, велосипедний 

ціпок тощо). 

І далі Пленум вказав: ―… що при наявності зазначених обставин предмети 

господарсько-побутового призначення, спеціальні засоби, як-то: гумовий 

кийок, газовий пістолет з балончиком, ручна газова граната, а також інші 

подібні засоби, якими можливе заподіяння тілесних ушкоджень, відповідно до 

ч. 3 ст. 206 КК, (ч. 4 ст. 296 КК), можуть бути визнані предметами, спеціально 

підготовленими для нанесення тілесних ушкоджень.‖ 

В той же час застосування або спроба застосування предметів підібраних 

на місці злочину, які не були спеціально пристосовані для заподіяння тілесних 

ушкоджень, не можуть бути підставою для кваліфікації дій за ч. 4 ст. 296 КК 

(постанова № 10 від 22.12.2006 р.). 

Таким чином, не є знаряддя вчинення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК 

хуліганства, підібрані на місці вчинення злочину палиця, камінь, цегла, скло чи 

предмет господарсько-побутового призначення (сокира, вила, тощо) або 

спеціальний засіб (ручна газова граната). При цьому треба мати на увазі, що не 

має значення, взято такий предмет безпосередньо на місці злочину чи поблизу 

нього (наприклад: в сусідній кімнаті, сараї тощо), тому що до початку злочину 

винний такий предмет не підготовлював і він не знаходився при винному, як це 

роз‘яснює Пленум. 

Крім того треба мати на увазі, що одного тільки факту знаходження 

предмета при винному до початку хуліганства, в процесі вчинення якого він 

застосував його для нанесення тілесних ушкоджень, для кваліфікації дій за ч. 3 

ст. 296 КК недостатньо. Треба довести наявність у винного мети підготовки 



221 
 

такого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. 

Звертаю вашу увагу, що все те, що викладено відносно інших предметів не 

стосується вогнепальної або холодної зброї. 

Під застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого 

для нанесення тілесних ушкоджень слід розуміти таке умисне використання 

інших вражаючих властивостей, при якому потерпілому заподіюються тілесні 

ушкодження або виникає реальна небезпека їх заподіяння. Ця небезпека 

криється в здійсненні дій по використанню вказаних в ч. 4 ст. 296 КК знарядь 

для нанесення тілесних ушкоджень, а не в їх демонстрації, не в словах і не в 

намірах винної особи. 

Приклад: Так, в справі А. в постанові Президії Київського міського суду 

вказано, що для кваліфікації злочину за ч. 3 ст. 206 КК (ч. 4 ст. 296 КК) треба 

встановити факт використання для нанесення тілесних ушкоджень під час 

вчинення хуліганства саме вражаючих властивостей зброї, ножа чи предметів 

спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень. 

По фабулі справи А. ударив потерпілого рушницею для підводного 

полювання, заподіяв легкі тілесні ушкодження. (див. Право України, 1994, № 1-

2 с. 43). 

Реальна небезпека заподіяння тілесних ушкоджень при використанні 

ножів, колючої, ріжучої холодної зброї є тоді коли ними в процесі хуліганських 

дій доторкаються до тіла людини, маніпулюють у безпосередній близькості від 

обличчя потерпілого серед оточуючих тощо. 

Пленум ВСУ роз‘яснив: ―Вирішуючи питання про розмежування особливо 

злісного хуліганства від злісного, судам треба мати на увазі, що застосування 

чи спроба застосування при вченені хуліганських дій вогнестрільної зброї, 

будь-яких ножів, кастетів чи іншої холодної зброї, а так само інших предметів, 

спеціально пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень, є підставою для 

кваліфікації злочину за ч. 3 ст. 206 КК не лише у тих випадках, коли винний за 

їх допомогою заподіяв або намагався заподіяти тілесні ушкодження, але й тоді, 

коли використання зазначених предметів у процесі хуліганських дій 

створювало реальну загрозу для життя або здоров‘я громадян‖. (постанова № 

10 від 22.12.2006 р.). 

В той же час самої однієї погрози застосування перелічених знарядь, навіть 

підкріпленої їх демонстрацією не дає підстави для кваліфікації таких 

хуліганських дій за ч. 4 ст. 296 КК. 

При наявності таких фактів погрози цими знаряддями, тримаючи їх в 

руках, коли винний вчинює в процесі хуліганства інші дії, потребують 

особливої уваги для встановлення того, чи мав намір винний на їх застосування 

та чи були ці дії застосуванням або спробою застосування для заподіяння 

тілесних ушкоджень. Мова йде про ті випадки, коли винний з ножем або іншим 

предметом в руках прямує до потерпілого, гониться за ним, лізе у вікно тощо, 

погрожуючи пустити їх в хід для заподіяння тілесних ушкоджень. Якщо із 

аналізу обставин справи витікає, що винний мав умисел застосувати названий 

предмет, але не зміг цього зробити з обставин, що не залежать від його волі, то 
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має місце спроба застосування знаряддя особливо злісного хуліганства. 

Тобто, спроба застосування зброї, ножа або іншого предмета, спеціально 

пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, має місце в тих випадках, 

коли винний НАМАГАВСЯ, але не зміг використати вражаючи властивості цих 

знарядь для нанесення тілесних ушкоджень потерпілому в силу причин, які не 

залежали від його волі (ніж вибито з рук, постріл не стався внаслідок осічки 

тощо). 

Все вище викладене щодо спроби застосування вказаних предметів є 

проблематичним в силу того, що на це прямо не вказано в законі (ч. 4 

ст. 296 КК) на відміну від ч. 3 ст. 206 КК – 1960р. 

В той же час, якщо перелічені в ч. 4 ст. 296 КК знаряддя вчинення злочину 

були використані не для нанесення тілесних ушкоджень людям, а для знищення 

майна, зламування дверей квартири, калічення тварин тощо, коли не виникала 

ситуація реальної небезпеки для здоров‘я чи життя потерпілого або оточуючих 

громадян, вчинене не може бути кваліфіковано як особливо кваліфіковане 

хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК). 

Приклад: По справі Б. Судова колегія Верховного Суду України вказала, 

що застосування ножа при вчиненні хуліганських дій тягне кваліфікацію за ч. 3 

ст. 206 КК в тому разі, коли воно створювало реальну загрозу для життя чи 

здоров‘я громадян. 

По фабулі справи Б. Перебуваючи в нетверезому стані, з хуліганських 

мотивів у присутності інших осіб декілька раз ударив кухонним ножем 

вівчарку, яка належала потерпілому Ш. (від заподіяних ушкоджень собака 

загинув). Будь-яких доказів, що при вчиненні Б. Зазначених хуліганських дій 

загроза для життя чи здоров‘я присутніх була створена не встановлено (див. 

Право України 1994, № 3-4 с. 57). 

Акцентую ще раз вашу увагу на те, що під застосуванням або спробою 

застосування вказаних в ч. 4 ст. 296 КК знарядь хуліганських дій треба 

розуміти коли використовуються поражаючі властивості цих знарядь, а якщо 

вони використовуються лише для посилення удару, то такі дії належить 

кваліфікувати за відповідною частиною ст. 296 КК. 

Наприклад: Особа наносить удари не лезом ножа, а його колодкою або 

використовує закритий складний ніж, або рушницю, як палицю. 

У випадках групового хуліганства, коли одним із учасників злочину були 

застосовані вказані знаряддя або він намагався застосувати їх як з відома так і 

без неї з боку інших, то дії його належить кваліфікувати за ч. 4 ст. 296 КК, а 

інших – не має підстави для такої кваліфікації. 

Приклад: Так, у справі Р. та інших судова колегія Верховного Суду 

України від 14.10.1993 р. вказала, що за змістом ч. 3 ст. 206 КК 

відповідальність настає тільки у випадку безпосереднього застосування винною 

особою ножа чи інших предметів, спеціально пристосованих для нанесення 

тілесних ушкоджень. 

По фабулі справи Р. З. С. та В. вчинили злісне хуліганство, побивши 

потерпілого Ш. Оскільки потерпілий та інші громадяни вчинили опір, 
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засуджені втекли, а згодом покликавши на допомогу М. та інших осіб 

повернулися на місце події з метою продовження хуліганства. При цьому для 

заподіяння тілесних ушкоджень засуджені взяли з собою: 

В. – металеву трубу; 

С. – палицю; 

М. – закріплений на палиці ніж. 

Повернувшись на місце події Р. З. С. В. М. та інші особи з хуліганських 

мотивів побили потерпілого Ш і Р-ка, застосовуючи принесені з собою 

предмети. 

Кваліфікуючи дії засудженого Р. за ч. 3 ст. 206 КК, суд мотивував своє 

рішення тим, що він ще до початку інциденту був обізнаний щодо можливості 

застосування ножа, палиці та труби іншими засудженими і, таким чином, дав 

мовчазну згоду на їх застосування (див. Право України 1994, № 10 с. 70). 

ВІДМІННІСТЬ ХУЛІГАНСТВА ВІД ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ. 

В слідчій практиці часто виникають труднощі при відмежуванні 

хуліганства від інших злочинів. Це пояснюється, насамперед, тим, що ознаки 

об‘єктивної сторони таких злочинів (характер і спосіб дій, обстановка вчинення 

злочинів, знаряддя тощо) в багатьох випадках співпадають. При відмежуванні 

хуліганства від злочинів проти особи, побутових злочинів, опору тощо підчас 

вирішальне значення надається місцю (громадське чи не громадське) і 

обстановці (публічно чи не публічно) вчинення злочинних дій. Не відкидаючи 

повністю ці критерії, необхідно все ж таки визнати, що не вони є головними 

при оцінці діяння як хуліганства або злочини проти особи та інших. Необхідно 

з‘ясувати умисел винного. При хуліганстві умисел винного спрямований на 

порушення громадського порядку і мета протиставити себе суспільству, 

проявляючи явну неповагу до суспільства. 

Тому в постанові № 10 від 22.12.2006 р. ―Про судову практику у справах 

про хуліганство‖ ПВСУ вказав: ―Суди повинні відрізняти хуліганство від інших 

злочинів в залежності від спрямованості умислу винного, мотивів, цілей та 

обставин вчинення цих дій‖ 

А) при відмежуванні хуліганств від злочинів проти особи слід мати на 

увазі керівні роз‘яснення: ―дії, що супроводжувались погрозами вбивством, 

образою, нанесенням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені в сім‘ї, 

квартирі, відносно родичів, знайомих і викликані особистими неприязними 

відносинами, неправильними діями потерпілих що передбачають 

відповідальність за злочин проти особи. Такі дії можуть кваліфікуватись як 

хуліганство лише в тих випадках, коли вони одночасно були поєднані з грубим 

порушенням громадського порядку і виражали явну неповагу до суспільства‖; 

Б) знищення або пошкодження майна так само як і посягання на особу, 

розглядається як хуліганство лише при умові, якщо воно супроводжувалось 

грубим порушенням громадського порядку і виражало явну неповагу до 

суспільства. Знищення або пошкодження приватного, колективного або 

державного майна без обтяжуючих обставин, вчинене під час хуліганських дій, 

не охоплюються складом хуліганства. Хуліганство, поєднане із знищенням або 
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пошкодженням майна при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 194 КК), належить 

кваліфікувати по сукупності, оскільки ці норми кримінального закону 

передбачають більш тяжкі, чим хуліганство, злочини. 

На це вказується в постанові № 10 від 22.12.2006 р.: 

В) заволодіння чужим майном із хуліганських спонукань без мети 

обернення його в свою вигоду (зрив косинок у дівчат, приховування одягу тих 

хто купається тощо), належить кваліфікації як хуліганство. 

Якщо ж в процесі хуліганських дій винний викрадає майно з метою 

обернути його на свою вигоду, такі діяння належить кваліфікувати за 

сукупністю вчинених злочинів (хуліганство і крадіжка, грабіж чи розбій); 

Г) незаконне заволодіння транспортним засобом під час хуліганських дій 

також належить кваліфікувати за сукупністю злочин (ст. 206 і ст.289 КК); 

Д) в тих випадках, коли хуліганські напади на громадян, вчинюються 

стійкою, озброєною групою осіб – бандою, то такі дії охоплюються ст. 257 КК, 

яка передбачає відповідальність за бандитизм. 

Е) також Пленум вказав, що необхідно розрізняти хуліганство, вчинене 

групою осіб і злочини передбачені ст.294 КК (масові заворушення) та ст.293 КК 

(групове порушення громадського порядку). 

Масові заворушення передбачають наявність натовпу, який керується 

різними мотивами. Його учасники безпосередньо вчиняють погроми, 

руйнування, підпали та інші подібні дії або вчиняють збройний опір владі і цим 

можуть дезорганізувати і навіть паралізувати на якийсь час діяльність органів 

влади і управління, створюючи загрозу для громадської безпеки. 

При груповому ж хуліганстві ці ознаки відсутні. Винні діючи із 

хуліганських спонукань, намагаються лише грубо порушити громадський 

порядок. 

На відміну від масових заворушень дії, передбачені ст. 293 КК, можуть 

виходити не із натовпу, а від окремої групи людей і не можуть 

супроводжуватись погрозами, руйнуваннями, підпалами та іншими подібними 

діями. 

Дії, передбачені ст. 293 КК не супроводжуються явною неповагою до 

суспільства, а лише порушують громадський порядок, нормальну діяльність 

установ, підприємств і організацій, роботу транспорту або пов‘язані з явною 

непокорою законним вимогам представників влади. Якщо ж такі дії 

супроводжуються вчиненими із хуліганських спонукань насильством, 

пошкодженням майна, безчинством, то вони повинні додатково 

кваліфікуватися і за ст. 296 КК. 

Є) При відмежуванні хуліганства від дій, що дезорганізують роботу 

виправно-трудових установ (ст. 392 КК) необхідно мати на увазі, що мотивом 

вчинення цих дій є помста за виконання громадських обов‘язків по зміцненню 

дисципліни і порядку у ВТУ, а також з метою примусити засуджених, які стали 

на шлях виправлення, відмовитися від суспільного ставлення до праці та 

додержання правил режиму або з метою залякування і перешкоджання 

виконанню покарання (абз. 1 п. 4 постанови № 2 від 26.03.1993 р. Пленуму 
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ВСУ ―Про судову практику в справах про злочини, пов‘язані з порушенням 

режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі‖). 

Мотивом же хуліганства виступає прагнення показати свою явну неповагу 

до суспільства, а метою – вчинити дії з особливою зухвалістю або винятковим 

цинізмом, що свідчать про неповагу, поєднану з грубим порушенням 

громадського порядку. 

ж) КК передбачає окремо відповідальність і за інші суміжні з хуліганством 

злочини: 

- наруга над державними символами (ст. 338 КК); 

- наруга над могилою (ст. 297 КК); 

- нищення, руйнування чи псування пам‘яток історії або культури (ст. 

298 КК); 

- умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону 

держави, та об‘єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК), 

при вчиненні яких відсутні хуліганські мотиви. В противному випадку дії 

винного належить кваліфікувати за сукупністю цих злочинів з хуліганством. 

СТ. 293 КК. ГРУПОВЕ ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. 

Порядок поведінки в громадських місцях груп людей передбачає наявність 

писаних та неписаних (моральних, звичаєвих) правил поведінки, яких слід 

дотримуватися при значній сукупності людей, а також результат дотримання 

цих правил. Вони охоплюють необхідність виконання законних вимог 

представників влади та адміністрації підприємств, установ, організацій, де 

відбуваються масові заходи, неперешкоджання нормальній діяльності закладів 

торгівлі, культури, спорту, транспорту, державних установ, а також праці, 

відпочинку, пересуванню інших осіб тощо. 

Вчинення діянь, що порушують вище викладене є суспільно небезпечним і 

при певних умовах тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену 

ст. 293 КК. 

Дана стаття має одну частину, в якій визначається цей злочин. Вона 

гласить: ―Організація групових дій, що призвели до грубого порушення 

громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, 

підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях.‖ 

Б. О. (основ.) – є громадський порядок у тій його сфері, що пов‘язана з 

суспільними відносинами, які забезпечують обстановку суспільного спокою і 

поведінку громадян, що відповідає законові, у різних сферах соціального 

спілкування. 

Б. О. (додат) – нормальна діяльність транспорту, підприємств, установ чи 

організацій. 

Предмет – відсутній. 

Об‘єктивна сторона полягає в: 

- Організації групових дій, спрямованих на грубе порушення 

громадського порядку; 

- Активна участь у таких діях; 

- Настання суспільно небезпечних наслідків у виді: 
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а) грубого порушення громадського порядку 

б) суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи 

організації. 

Під організацією групових дій – слід розуміти: 

1. як безпосереднє створення групи (підготовку, підшукування осіб 

для участі в групових діях); 

2. так і організація вчинення таких дій (розробка планів поведінки, 

розподіл обов‘язків між учасниками тощо); 

3. або керівництво ними під час порушення громадського порядку (дача 

вказівок, розпоряджень). 

Внаслідок діяння організатора виникає, розпочинається групове 

порушення громадського порядку або здійснюється керівництво діями групи. 

Під активною участю в групових діях - слід розуміти вчинення 

протиправних, активних, інтенсивних дій у складі групи під час порушення 

громадського порядку на виконання вказівок організатора. 

Прикладом активної участі є: 

- заклики до громадян не виконувати вимоги представників влади; 

- не підкорятися законним вимогам органів влади; 

- блокування транспортних шляхів сполучення або підприємств, 

установ чи організацій. 

Групові дії, які порушують громадський порядок – це дії значної кількості 

людей (кількох десятків і навіть сотень), які спільно порушують громадський 

порядок або виявляють явну непокору законним вимогам представників влади. 

Але треба мати на увазі, що на відміну від масових заворушень, число 

учасників групового порушення громадського порядку в ході вчинення цього 

злочину істотно не збільшується, вони не зростають кількісно і не 

перетворюються якісно на активні посягання проти правоохоронюваних благ. 

При цьому переважна частина натовпу веде себе пасивно, лише виконуючи 

вказівки окремих організаторів та активістів. 

Сам же громадський порядок порушується через поведінку учасників 

групи – їхню відмову звільнити приміщення чи певну територію, ігнорування 

розпоряджень адміністрації чи представників влади, відмову припинити такі, 

що проводяться з порушенням встановленого порядку, мітинг, пікетування, 

демонстрацію тощо. 

Грубе порушення громадського порядку – розглянуто при розкритті 

хуліганства (ст. 296 КК). 

Це недотримання встановлених правил поведінки в громадських місцях і 

оцінювати як грубе слід з урахуванням кількості його учасників, території, на 

якій мало місце порушення, важливості нормальної діяльності відповідних 

об‘єктів, кількості потерпілих, тривалість часу порушення тощо. 

Суттєве порушення роботи транспорту, підприємств, установи чи 

організації має місце, якщо вчинення вказаних групових дій призвело до 

тимчасового припинення нормальної діяльності підприємства, установи, 

організації, транспорту, органів управління, зв‘язку, зрив занять тощо. 
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Суттєвість порушення визначається з урахуванням його тривалості, 

кількості осіб, нормальна робота, навчання, відпочинок або перевезення яких 

порушені, розміру заподіяних матеріальних збитків тощо. 

За особливостями конструкції це злочин з матеріальним складом і 

вважається закінченим якщо такі дії спричинили вказані в законі суспільно 

небезпечні наслідки. 

Причинний зв‘язок між діяннями організатора і активних учасників 

групового порушення громадського порядку і наслідками, вказаними в ст. 293 

КК, характеризуються наявністю проміжної ланки, а саме ця поведінка групи, 

учасники якої безпосередньо і викликають відповідну шкоду. 

Тому для констатації причинного зв‘язку слід встановити наявність обох 

його ланок і довести що: 

1. діяння винного викликало відповідну поведінку натовпу; 

2. передбачені законом суспільно небезпечні наслідки викликані саме 

груповими діями. 

Суб‘єктивна сторона характеризується умисною формою вини і тільки у 

вигляді прямого умислу, оскільки винний усвідомлює суспільно небезпечний 

характер свого діяння, усвідомлює, що він організовуючи бере активну участь у 

групових діях, які грубо порушують громадський порядок і бажає цього. 

Суб‘єкт фізична осудна особа, яка досягла 16 років. 

Спеціальний суб‘єкт: 

- організатор; 

- активний учасник. 

Відмінність групового порушення громадського порядку від хуліганства та 

масових заворушень розглянуті при аналізі цих злочинів. 

А) від хуліганства групового – за відсутністю мотиву – явної неповаги до 

суспільства; 

Б) від масових заворушень – тим, що дії, передбачені ст.293 КК виходять 

не від натовпу, а від окремої групи людей і не супроводжується погромами, 

руйнуванням, підпалами та іншими подібними діями (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

СТ. 294 КК. МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ. 

Дана стаття має 2 частини. Частина перша дає визначення поняття цього 

злочину. Вона гласить: ―Організація масових заворушень, що 

супроводжувалися насильством над особою, погрозами, підпалами, знищенням 

майна, захоплення будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, 

опором представникам влади із застосуванням зброї чи інших предметів, які 

використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях.‖ 

Масові заворушення характеризуються участю у них великої кількості осіб 

незалежно від наявності попередньої змови й заздалегідь розробленого плану 

злочинних діянь. Суспільна небезпечність масових заворушень полягає у 

створенні небезпечних для життя і здоров‘я громадян погромами, підпалами, 

знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким 

виселенням людей, опором представникові влади із застосуванням зброї або 
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інших предметів, які використовувалися як зброя. 

Б.О (основ) – громадський порядок, громадська безпека. 

Б. О (додат) – в залежності від конкретної форми прояву цього злочину 

можуть бути: 

- життя і здоров‗я особи; 

- конституційні права і свободи громадян і людини; 

- власність; 

- порядок управління, нормальна діяльність установ, підприємств, 

організацій. 

Предмет – будівлі або споруди, майно. 

Об‘єктивна сторона. 

Масові заворушення – це завжди дії юрби, яка діє стихійно, хоча може 

бути і керованою цілком, чи в окремих її частинах. Така юрба веде себе 

агресивно. Її учасники вчиняють дії, які визнаються злочинами і при їх 

виконанні однією особою. 

Масові заворушення мають такі ознаки: 

- участь у них значної кількості людей; 

- кількість учасників заворушення не обмежена, до них можуть 

приєднуватися інші учасники, а окремі від них відходити; 

- дії юрби спрямовані не проти окремого потерпілого (підприємства, 

організації, установи чи особи), а мають спрямованість проти існуючого 

правопорядку, що виражається в протистоянні законним органам державної 

влади, органам самоврядування і зовнішнім проявом цього є насильство над 

людьми, погроми, підпали, знищення чи пошкодження чужого майна та інші 

дії, що вказані в диспозиції цієї статті. 

Діяння, що утворюють цей злочин, можуть виступати у 2-х формах: 

1) організація масових заворушень, які призвели до насильства над 

особою, погромів, підпалів, знищення чужого майна, захоплення будівель або 

споруд, насильницького виселення громадян, опору представникам влади із 

застосуванням зброї чи інших предметів, які використовувалися як зброя; 

2) активна участь у таких діяннях . Саме перебування у натовпі без участі 

у вчиненні вказаних вище суспільно небезпечних дій не утворює складу цього 

злочину. 

Організація масових заворушень – це діяльність, спрямована на 

підшукування і підготовку осіб для участі в масових заворушеннях, збудження 

у маси людей негативного, ворожого ставлення до правопорядку і громадської 

безпеки, підбурювання натовпу до непокори, до вчинення опору представникам 

влади та до застосування сили, заклик учасників натовпу до погромів, підпалів, 

знищення майна, насильницького виселення громадян, збройного протистояння 

та та інших безчинств, об‘єднання людей для участі в таких діях, керівництво 

натовпом, вчинення провокаційних дій з метою викликати відповідну реакцію 

та поведінку великих груп людей. 

Способи організації масових заворушень можуть бути різноманітними: 

- Виступ на мітингах; 
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- Оголошення різноманітних звернень; 

- Розробка планів по збурюванню натовпу; 

- Розподіл ролей серед окремих учасників масових заворушень тощо. 

- Підбурювання людей, які стихійно зібралися, то вище згаданих дій 

тощо. 

Даний злочин вважається закінченим, коли дії по організації масових 

заворушень призвели до вказаних у диспозиції ст. 294 КК діянь або до спроби 

їх вчинення. В противному випадку буде замах (ст. 15 і ст. 294 КК). 

Активна участь – у цьому злочині полягає у безпосередній, особистій 

участі у вчиненні дій, вичерпаний перелік яких наведено у ч. І ст. 294 КК, 

виконання вказівок організатора і залучення до цього інших осіб. 

Під насильством з боку учасників масових заворушень слід розуміти всі 

можливі форми насильницьких дій – нанесення ударів, побоїв, тілесних 

ушкоджень різного ступеня, мордування, незаконне позбавлення волі, 

незаконне введення в організм іншої особи проти її волі наркотичних засобів 

тощо. Насильство може бути і по відношенню до представників влади чи 

охорони, наприклад, з метою звільнення заарештованих або підсудного. 

Вчинене під час масових заворушень умисне вбивство потребує додаткової 

кваліфікації за ст. 115 КК. 

Погроми – це дії, поєднані зі знищенням, пошкодженням, руйнуванням 

громадських споруд, житлових та інших будинків, транспортних засобів, 

іншого майна. Такі дії можуть супроводжуватися насильством над людьми 

(насильницьке вигнання людей, масові вбивства). 

Підпали – це вчинення дій, які призводять до загоряння будівель чи майна, 

незалежно від того, що вогонь вчасно встигли погасити і будівлі не було 

пошкоджено. 

Тому підпали вважаються закінченими, коли вчинені дії призвели до 

загорання майна, незалежно від того, чи згоріло воно, чи ні, з причин, які не 

залежать від волі винного. 

Як бачимо, на відміну від підпалів, погроми мають свої відповідні 

наслідки. 

Під знищенням майна треба розуміти приведення чужого майна до повної 

втрати його цільового призначення, воно перестає існувати або повністю 

втрачає свою цінність. 

(ППВСУ № 4 від 02.07.1976 р. в редакції ППВСУ № 3 від 03.03.2000 р. 

―Про настання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та 

пошкодження державного та колективного майна шляхом підпалу або 

внаслідок порушення правил пожежної безпеки‖). 

Крім того треба мати на увазі роз‘яснення ПВСУ ―Про судову практику в 

справах про злочини, пов‘язані з порушеннями режиму відбування покарання в 

місцях позбавлення волі‖ від 26.03.1993 р., який у абз. 4 і 9 своєї постанови № 2 

зазначив: ―Умисне знищення або пошкодження державного чи колективного 

майна (читай чужого) під час масових заворушень, вчинені шляхом підпалу або 

іншим загально небезпечним способом, якщо воно спричинило людські жертви 
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чи завдало особливо великої шкоди, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів 

передбачених ч. 2 ст. 294 та ч. 2 ст. 194 КК‖. 

Захоплення будівель або споруд слід розуміти самовільний, протиправний 

насильницький доступ у приміщення натовпу або активних учасників і 

зайняття його повністю чи частково з метою, перешкоджання чи виключення 

можливості іх використання законним власником чи користувачем за 

функціональним призначенням. 

Способи захоплення можуть бути різноманітні: 

- Відкритий чи таємний; 

- З використанням обману; 

- З подоланням опору чи перешкод тощо. 

Опір представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які 

використовувалися як зброя – слід розуміти, як активна протиправна фізична 

протидія здійсненню представникові влади (працівникам ОВС, СБУ, 

військовому патрулю, вартовому, депутату та іншим особам, які мають право 

застосовувати примусові заходи до правопорушників) своїх повноважень, 

поєднана із здійсненнім пострілів на враження, в повітря чи землю, нанесенням 

ударів холодною зброєю, а також іншими предметами, придатними для 

враження живої сили (палиці, каміння, залізні прути, газові балончики і 

пістолети) та погроза зброєю чи вказаними предметами. 

Вчинення неозброєного опору треба кваліфікувати за статтею 342 КК. 

Непокора групи осіб законним вимогам представникам влади належить 

кваліфікувати за ст. 293 КК ―Групове порушення громадського порядку‖. 

Вчинення умисного вбивства в ході масових заворушень потребує 

додаткової кваліфікації за статтями 112, 115, 348, 379, 400, 443 КК. 

Насильницьке виселення громадян має місце у випадку протиправного 

вигнання людей з їх помешкань чи певної місцевості із застосуванням 

фізичного чи психічного насильства, тобто незаконне позбавлення права 

окремих громадян або певної групи людей проживати в певному житлі, чи в 

певній місцевості або на певній території з застосуванням сили. 

Суб‘єктивна сторона характеризується умисною формою вини до вчинення 

діяння, а до наслідків може бути як умисна так і необережна форма вини (ч. 2 

ст. 294 КК). 

Мотив і мета можуть бути різноманітними (постанова № 10 від 22.12.2006 

р.). 

Суб‘єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16 р. 

Спеціальний суб‘єкт – лише організатор та активні учасники. Саме 

знаходження в безчинствуючому натовпі не утворює складу злочину. 

Відмінність масових заворушень від інших злочинів: 

1. Від хуліганства (ст. 296 КК) розглянуто вище при аналізу цього складу 

злочину; 

2. Від групового порушення громадянського порядку (ст. 293 КК) тим, 

що учасники масових заворушень безпосередньо вчиняють погроми, 

руйнування, підпали та інші подібні дії або вчиняють збройний опір владі і цим 
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можуть дезорганізувати і навіть паралізувати на якийсь час діяльність органів 

влади та управління, створюючи загрозу громадській безпеці. При груповому 

порушенні громадського порядку ці ознаки відсутні. 

Дії передбачені ст. 293 КК вчиняються не натовпом, а учасниками окремої 

групи. 

Кваліфікуючи ознаки 

В частині 2 ст.294 КК передбачені 2 кваліфікуючі ознаки: 

- Загибель людей; 

- Інші тяжкі наслідки. 

Загибель людей – слід розуміти заподіяння смерті одній чи кільком особам. 

(див. абз. 2 п. 9 ППВСУ ―Про судову практику в справах про злочини, 

пов‘язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення 

волі‖ № 2 від 26.03.1993 р.). 

Інші тяжкі наслідки – слід розуміти заподіяння: 

1. Тяжких тілесних ушкоджень одній особі чи декільком; 

2. Середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом і більше особам; 

3. Значних матеріальних збитків державній, громадській, колективній 

організації або окремим громадянам (абз. 3 п. 9 ППВСУ № 2 від 26.03.1993 р.). 

Умисне знищення або пошкодження чужого майна під час масових 

заворушень, вчинені шляхом підпалу або іншим загально небезпечним 

способом, якщо воно спричинило людські жертви чи завдало особливо великої 

шкоди, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.294 і ч.2 

ст.194 КК (абз. 4 п. 9 ППВСУ № 2 від 26.03.1993 р.). 

В інших випадках знищення або пошкодження майна під час масових 

заворушень охоплюється складом злочину, передбаченим ст. 294 КК і 

додаткової кваліфікації за відповідними статтями КК не потребує (абз.5 п.9 

ППВСУ № 2 від 26.03.1993 р.). 

Акцентую вашу увагу на наступне. 

Вище згаданий Пленум України від 26.03.1993 р. в своїй постанові № 2 

зазначив: 

1. У тих випадках, коли напад на адміністрацію виправно–трудової 

установи поєднаний з організацією масових заворушень, що супроводжувалися 

насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, опором 

представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що 

використовувались як зброя, а також з активною участю в масових 

заворушеннях, дії винних осіб слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

передбачених ст. 392 КК ―Дії, що дезорганізують роботу виправних установ‖ 

(абз. 1 п. 9 Постанови…). 

2. Організація масових заворушень або активна участь у них, поєднані зі 

злісною непокорою адміністрації виправно-трудової установи, вчинені 

засудженим, який за порушення режиму відбування покарання протягом року 

мав стягнення у вигляді переведення в приміщення камерного типу (одиночну 

камеру) або переводилась на більш суворий режим відбування покарання, 

підлягають кваліфікації за ст.294 КК і додаткової кваліфікації за ст. 391 КК не 
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потребують (п. 12 постанови…). 

Суб‘єкт – фізична, осудна особа, яка досягла 16 р. 

Спеціальний суб‘єкт – лише організатор та активні учасники. Саме 

знаходження в безчинствуючому натовпі не утворює складу злочину. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, слід зазначити, що ці злочини, порушуючи громадський 

порядок і громадську безпеку часто супроводжуються з поставленням в 

небезпеку життя і здоров‘я громадян, їхнього майна тощо, що підвищує їх 

суспільну небезпечність. Вчинення цих злочинів також порушують нормальні 

умови діяльності підприємств, установ, транспорту. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

В цілому по лекції в якості висновку належить зауважити, що громадська 

безпека, як складова однієї із галузей національної безпеки держави 

представляє собою сукупність суспільних відносин, що забезпечують 

нормальне існування і розвиток громадських і особистих благ, які усувають 

ймовірні для них загрози. Тому належна кримінально-правова охорона 

громадської безпеки від злочинних посягань є надзвичайно важливим для 

суспільства та державою. Злочини проти громадської безпеки належать до 

загально небезпечних діянь, які створюють загрозу життю і здоров‘ю людей, 

власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств, установ та 

організацій. Без забезпечення громадської безпеки неможливе забезпечення 

належного захисту прав людини і громадянина, основи яких закріплені у ст. 3 

Конституції України. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси розглядуваних злочинів.  

При підготовці теми, слухачам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, слухачам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов‘язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 

 


