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ТЕМА 1. 

Поняття та загальна характеристика основних проблемних питань 

кваліфікації злочинів 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
1.Поняття кримінально-правової кваліфікації та її видів. 

2. Зміст та обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації. 

3.Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат. 

4.Структура кримінально-правової кваліфікації. 

5.Проблені питання та значення правильної кримінально-правової 

кваліфікації. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття поняття кримінально-правової кваліфікації її 

видів та структури, визначення змісту та обсягу поняття кримінально-

правової кваліфікації, з’ясування процесу дослідження кваліфікації злочинів 

та її результатів, з’ясування невирішених і дискусійних проблем щодо 

кримінально-правової кваліфікації в цілому, а також вирішення питань щодо 

значення кримінально-правової кваліфікації.  

 

ВСТУП 
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Поняття кваліфікації є одним з центральних і таких, що часто 

застосовується у теорії кримінального права та правозастосовній практиці. З 

назв значного числа публікацій випливає, що вони присвячені або загальним 

проблемам кваліфікації, або ж питанням кваліфікації окремих видів злочинів. 

Чи не у кожній постанові Пленуму Верховного Суду України містяться вказів-

ки щодо кваліфікації тих чи інших діянь. У повсякденній мові правників 

часто йдеться про «кваліфікацію злочину», «кваліфікацію із запасом», 

«неправильну кваліфікацію», «чистоту кваліфікації», «зміну кваліфікації» 

тощо. Причому вказані й аналогічні вислови часто використовуються 

паралельно з поняттями «інкримінувати», «притягти до відповідальності», 

«застосувати певну статтю КК». 

Слід зазначити, що закон відповідні терміни використовує порівняно 

рідко. У нормах матеріального кримінального права вони не зустрічаються 

взагалі. Кримінально-процесуальний кодекс України (далі — КПК) термін 

«кваліфікація злочинів» застосовує для характеристики чи не кожної стадії 

процесу, десятки разів у його статтях йдеться про «застосування 

кримінального закону» в тому ж значенні, у якому використовується термін 

«кваліфікація». 

Привертає увагу те, що як у теорії кримінального права, так і на 

практиці до останнього часу переважно йшла мова лише про кваліфікацію 

злочинів. Таким чином, по суті, будь-яке діяння, яке оцінювалося на підставі 

положень кримінального закону апріорі, оцінювалося як таке, що полягає у 

порушенні КК. Разом з тим, навіть побіжне ознайомлення зі змістом сучасного 

кримінального законодавства, відоме ставлення до КК як до «кодексу 

свободи», означає, що він передбачає як злочинність, так і незло-чинність 

діяння. Оцінка вчиненого на основі кримінального закону не обов'язково 

означає констатацію того, що відбулася кваліфікація злочину. А, отже, крім 

кваліфікації злочинів, існує і кваліфікація діянь, які не є злочинами, хоча й 

передбачені КК. Напрошується висновок, що кваліфікація злочинів і 
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кваліфікація діянь, які не є злочинами, охоплюються ширшим поняттям — 

кримінально-правової кваліфікації. 

У літературі з кримінального права не бракує визначень поняття 

кваліфікації злочинів. Автори або пропонують оригінальні визначення, або ж 

інтерпретують формулювання інших вчених. На жаль, підхід до визначення 

відповідних понять не позначається глибиною. Дискусії, якщо вони 

проводяться, стосуються окремих елементів визначення, використовуваних 

термінів. 

Разом з тим, очевидно, що висвітлення проблем, які стосуються 

кримінально-правової кваліфікації, доцільно почати зі з'ясування відповідного 

поняття. Причому не у його вузькому значенні — як відповідної дефініції, а у 

широкому, що включає встановлення значень, у яких вживається поняття 

кваліфікації у кримінальному праві, характеристику його змісту та обсягу, 

виділення видів, встановлення співвідношення з суміжними правовими 

феноменами, розгляд відповідної діяльності у динаміці та визначення її 

результатів, аналіз структури тощо. 

 

1. ДЕФІНІЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЇЇ 

ВИДІВ  

Визначення поняття кримінально-правової кваліфікації 

У літературі часто кримінально-правову кваліфікацію ототожнюють з 

кваліфікацією злочину. Вказаний підхід видається неправильним, оскільки 

кримінально-правова кваліфікація куди ширша за обсягом і містить цілу 

низку інших видів кваліфікації. Тож кваліфікація злочину є частковим 

випадком кримінально-правової кваліфікації, ці поняття співвідносяться як 

вид та рід. Своєю чергою кримінально-правова кваліфікація є одним із видів 

юридичної кваліфікації. Поняття ж кримінально-правової кваліфікації можна 

вивести, ввівши до загальних визначень юридичної кваліфікації специфічні 

ознаки, притаманні саме цьому виду діяльності. 
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Отже, кримінально-правова кваліфікація – це оцінка діяння, яке 

заподіяло чи могло заподіяти істотну шкоду та характеризується рисами 

кримінальної протиправності, що полягає у визначенні того, яка стаття 

(частина, пункт статті) кримінального закону передбачає це діяння. 

Вона включає в себе пошук відповідної статті, обґрунтування потреби 

її застосування, процесуальне закріплення висновку про те, що діяння 

передбачено вказаною статтею та, відповідно, що воно є (не є) злочином чи 

іншим діянням, передбаченим кримінальним законом. 

У спрощеному вигляді дефініцію кримінально-правової кваліфікації, 

придатну до включення в закон, можна сформулювати так: це визначення 

статті (частини, пункту статті) КК, яка передбачає скоєне діяння (наприклад, 

ч.2 ст.364 КК). 

 

Визначення видових понять кримінально-правової кваліфікації 

Поняття кваліфікації злочинів, споріднених видових понять потрібно 

давати конкретизуючи ознаки, які характеризують відповідне родове 

поняття. Видається, що при цьому важливо врахувати такі положення: 

1) якщо в понятті кримінально-правової кваліфікації головний акцент 

поставлено на тому, що вона є оцінкою діяння, тобто певним процесом, то 

видові поняття мають відображати результат цього процесу, вказувати, яке ж 

саме діяння виявлено внаслідок проведеної кваліфікації, якими нормами його 

передбачено (із сукупності діянь, вказаних у диспозиції кримінально-

правової норми, вибираємо те (чи ті), які відповідають обставинам справи; 

наприклад, ч.1 ст.307 КК встановлює відповідальність за незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів; таким чином з числа вказаних суспільно небезпечних діянь 

обираємо одне або декілька з них); 

2) кримінально-правову кваліфікацію, як родове поняття, характеризує 

те, що її здійснюють стосовно будь-якого об’єктивно суспільно небезпечного 
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діяння, безвідносно до його виду (умисне вбивство). Вид же кримінально-

правової кваліфікації визначають залежно від особливостей діяння, яке 

оцінюють; 

3) якщо як родове поняття кримінально-правову кваліфікацію 

характеризує те, що її підставою є вся сукупність норм, встановлених 

кримінальним законом, то для окремих видів кваліфікації характерним є їх 

здійснення відповідно до конкретних норм кримінального закону; 

4) родове поняття кримінально-правової кваліфікації не містить 

вказівок на ознаки, які стосуються класифікації її видів не за типом діяння, а 

за іншими підставами (на офіційну та неофіційну, перспективну та 

ретроспективну тощо). 

З огляду на викладене вище, можна запропонувати дефініцію поняття 

кваліфікації злочинів, яке включає вказівку на найближче родове поняття та 

видові відмінності: кваліфікація злочинів – це вид кримінально-правової 

кваліфікації, при проведенні якої встановлюють відповідність фактичних 

ознак посягання всім ознакам злочину, передбаченого статтею КК, яка 

містить заборонювальну кримінально-правову норму. 

Наведена дефініція стосується лише типового злочину, який описано в 

статтях Особливої частини КК – закінченого, вчиненого однією особою, 

одиничного. 

Інше можливе визначення кримінально-правової кваліфікації, 

побудоване шляхом конкретизації ознак родового поняття, є таким: 

Кваліфікація злочинів – це результат кримінально-правової оцінки 

діяння органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду внаслідок 

чого констатовано, що скоєне є злочином, визначено норму(и) кримінального 

закону, яка (і) передбачає (ють) відповідальність за скоєне, встановлено 

відповідність між юридично значущими ознаками посягання і ознаками 

злочину, передбаченими законом, та процесуально закріплено висновок про 

наявність такої відповідності. 
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Визначення ж, наприклад, поняття кваліфікації діяння, вчиненого у 

стані необхідної оборони має містити в собі вказівки на його специфічні 

ознаки. Враховуючи їх, можна запропонувати таку дефініцію: кваліфікація 

діяння, вчиненого у стані необхідної оборони – це вид кримінально-правової 

кваліфікації, при проведенні якої встановлено вчинення діяння, формально 

передбаченого кримінальним законом, та наявність ознак необхідної 

оборони, внаслідок чого зроблено висновок, що вказане діяння вчинено за 

обставин, які усувають їх злочинність. Аналогічно можна визначити поняття 

й інших видів кримінально-правової кваліфікації. 

 

ВИСНОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ : 

Кримінально-правова кваліфікація – це оцінка діяння, яке заподіяло чи 

могло заподіяти істотну шкоду та характеризується рисами кримінальної 

протиправності, що полягає у визначенні того, яка стаття (частина, пункт 

статті) кримінального закону передбачає це діяння. 

Кваліфікація злочинів – це вид кримінально-правової кваліфікації, при 

проведенні якої встановлюють відповідність фактичних ознак посягання всім 

ознакам злочину, передбаченого статтею КК, яка містить заборонювальну 

кримінально-правову норму. 

 

2. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ   

Зміст поняття кримінально-правової кваліфікації 

Зміст поняття кримінально-правової кваліфікації розкривається 

шляхом вказівки на його істотні, необхідні і достатні ознаки цього поняття: 

1. Кваліфікація – це частина процесу застосування кримінального 

закону. А отже: 

- це офіційна діяльність, яку провадять уповноважені на те органи 

держави: органи дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду; 

- її проводять у відповідній процесуальній формі, її результати 
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закріплюють в актах вказаних вище органів (постановах, обвинувальному 

висновку, вироку); 

- має обов’язкове значення, тягне за собою правові наслідки і для осіб, 

дії яких кваліфікують, і для самих державних органів. 

2. Під час кримінально-правової кваліфікації оцінюють суспільно 

небезпечну поведінку. Певні діяння потребують кримінально-правової 

кваліфікації коли: 

- заподіяно істотну шкоду або виникла загроза заподіяння такої шкоди; 

- має місце кримінальна протиправність вчиненого діяння. 

3. Зміст кримінально-правової кваліфікації полягає у визначенні 

кримінально-правової норми, яка містить скоєне діяння. Це своєю чергою 

передбачає: 

- оцінку фактичних обставин, виділення із них тих, які мають 

кримінально-правове значення; 

- „вибір‖ статті (статей, їх частин або пунктів) КК, яка містять 

відповідну кримінально-правову норму; 

- обґрунтування необхідності застосувати саме цю статтю (статті, їх 

частини або пункти) КК. Для цього потрібно довести, що фактичні ознаки 

діяння, яке кваліфікують, повністю відповідають ознакам злочину, 

передбаченого КК; 

- процесуальне закріплення висновку про те, що діяння передбачено 

певною статтею КК та, відповідно, що воно є (не є) злочином чи іншим 

діянням, передбаченим КК. 

Обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації. 

Обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації визначають через 

його поділ – виділення видів. Основними видами, виділеними за підставами 

передбаченими КК (матеріально-правовими), є: 

1) кваліфікація злочинів; 

2) кваліфікація не-злочинів („кваліфікація суспільно небезпечних діянь, 

які не є злочинами”). 
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Продовжуючи поділ кожного з основних видів кримінально-правової 

кваліфікації, можна виділити такі їх підвиди. 

Кваліфікація злочинів: 

За стадією, якої досягло посягання: 

- кваліфікація закінченого злочину; 

- кваліфікація готування до злочину; 

- кваліфікація замаху на злочин. 

Залежно від того, вчинено злочин „одноосібно” чи у співучасті: 

- кваліфікація злочину, вчиненого однією особою; 

- кваліфікація злочину, вчиненого у співучасті. 

За кількістю злочинів, які піддано кваліфікації: 

- кваліфікація одиничного злочину; 

- кваліфікація множинності злочинів. 

Названі види кваліфікації злочинів можна об’єднати в групи чи, 

навпаки, поділити на підвиди. 

Кваліфікація не-злочинів: 

- кваліфікація суспільно небезпечних діянь неосудних; 

- кваліфікація суспільно небезпечних діянь осіб, які не досягли віку, з 

якого настає кримінальна відповідальність; 

- кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх 

злочинність. 

Види кваліфікації не-злочинів також можна класифікувати. Зокрема, 

кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність, 

містить кваліфікацію діянь, вчинених у стані необхідної оборони, 

кваліфікацію діянь, вчинених у стані крайньої необхідності і т. д. 

За процесуальними підставами можна виділити: 

Залежно від зіставлення моменту вчинення діяння і часу проведення 

кваліфікації: 

- перспективна кваліфікація (оцінка діяння, яке ще не вчинено); 

- ретроспективна кваліфікація (оцінка вже вчиненого діяння). 
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Залежно того, чи встановлено особу, діяння якої оцінюють (тобто, чи 

оцінюють певне діяння, чи поведінку конкретної особи): 

- кваліфікація „за фактом”; 

- кваліфікація діяння особи. 

Залежно від того, які учасники процесу кваліфікують скоєне: 

- кваліфікація, яку здійснюють органи досудового слідства; 

- судова кваліфікація. 

Своєю чергою ці види кваліфікації теж можна поділити. 

Залежно від того, на якій стадії кримінального процесу проводять 

відповідну діяльність: 

- кваліфікація до порушення кримінальної справи (кваліфікація при 

перевірці повідомлень і заяв про злочин); 

- кваліфікація при порушенні кримінальної справи; 

- кваліфікація при закінченні досудового слідства; 

- кваліфікація при перевірці прокурором справи з обвинувальним 

висновком і т. д. 

Залежно від процесуального порядку внесення змін у проведену 

кваліфікацію: 

- кваліфікація попередня; 

- кваліфікація остаточна. 

Враховуючи суть змін, які може бути внесено для кваліфікації: 

- кваліфікація, яка погіршує становище особи; 

- кваліфікація, яка поліпшує становище особи. 

Перелік підстав поділу кримінально-правової кваліфікації на види і, 

відповідно, перелік видів такої кваліфікації може бути продовжено майже до 

нескінченності. 

Загальні засади визначення поняття кримінально-правової 

кваліфікації: 

Загальні засади, з яких, як видається, слід виходити визначаючи 

поняття кримінально-правової кваліфікації, такі: 
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1. „Кримінально-правова кваліфікація‖ – це родове поняття, яке містить 

низку видових. 

2. Кримінально-правова кваліфікація як з’ясування питань 

матеріального кримінального права – це розумова, мислительна діяльність, 

яка відбувається у свідомості особи, що застосовує закон або просто оцінює 

певне діяння з погляду кримінального права. У такому сенсі не має значення 

поділ кваліфікації на офіційну та неофіційну. Кримінально-правова 

кваліфікація, як процесуальна діяльність, здійснюється в певних 

процесуальних формах, об’єктивується назовні, фіксується в процесуальних 

документах. 

3. Кримінально-правова кваліфікація – це процес, який протікає в часі, 

складається з певних стадій та етапів. На початкових стадіях кваліфікації 

неможливо визначити, який саме вид кримінально-правової кваліфікації має 

місце. Результат такої кваліфікації – загальний висновок про злочинність чи 

незлочинність діяння, а результатами окремих видів кваліфікації є 

встановлення конкретного типу поведінки, передбаченої кримінальним 

законом.  

 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ:  

Кваліфікація – це частина процесу застосування кримінального закону. 

Отже, має вираження в наступному:  

- це офіційна діяльність, яку провадять уповноважені на те органи 

держави: органи дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду; 

- провадиться у відповідній процесуальній формі, її результати 

закріплюють в актах вказаних вище органів (постановах, обвинувальному 

висновку, вироку); 

- має обов’язкове значення, тягне за собою правові наслідки і для осіб, 

дії яких кваліфікують, і для самих державних органів. 

Обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації визначають через 

його поділ – виділення видів. Основними видами, виділеними за підставами 
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передбаченими КК (матеріально-правовими), є: кваліфікація злочинів; 

кваліфікація не-злочинів („кваліфікація суспільно небезпечних діянь, які не є 

злочинами‖). 

3. ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЇЇ 

РЕЗУЛЬТАТ  

Процес кримінально-правової кваліфікації 

Процес кримінально-правової кваліфікації характеризується тим, як 

вона розвивається в часі, з яких стадій та дрібніших етапів складається. 

Співвідношення стадій та етапів кваліфікації, їх послідовність такі: 

 

Таблиця 1. Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат 

СТАДІЯ ВИБОРУ ПРАВОВОЇ НОРМИ 

Етап впорядкування зібраних фактичних даних 

Етап висунення версій кваліфікації 

Етап розмежування складів діянь 

Етап виявлення правової норми (норм), яка підлягає застосуванню 

СТАДІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

МІЖ ОЗНАКАМИ ДІЯННЯ І НОРМОЮ 

Етап доведення наявності ознак складу злочину 

Етап визначення стадії вчинення діяння 

Етап оцінки діяння, яке виконане спільно кількома особами 

Етап оцінки діяння, яке передбачене кількома нормами 

Етап оцінки суспільної небезпеки діяння 

Етап визначення наявності обставин, що усувають злочинність діяння 

СТАДІЯ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Етап формулювання результатів кваліфікації 

Етап мотивування кваліфікації 

 

Результат кримінально-правової кваліфікації 

Кримінально-правова оцінка діяння може мати такі результати: 
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1. Діяння є злочином: 

- закінченим, яке вчинив виконавець – передбачено певною нормою 

Особливої частини кримінального закону (наприклад, крадіжка вчинена 

виконавцем кваліфікується за відповідною частиною ст.185 КК); 

- готуванням до злочину або замахом на злочин – діяння, які 

кваліфікують посилаючись на відповідні частини ст.14 та 15 Загальної 

частини КК (наприклад, готування або замах на умисне вбивство 

кваліфікується відповідно до стадії вчинення злочину за ст.14 або 15 та 

відповідним (пунктом) частиною ст.115 КК); 

-  співучастю у злочині – діяння, які кваліфікують посилаючись на 

відповідні частини статей Загальної частини КК (наприклад, пособництво у 

зґвалтуванні неповнолітньої кваліфікується за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.152 КК); 

- має місце множинність злочинів, які кваліфікують за кількома 

статтями Особливої частини (у певних випадках – частинами статей; 

наприклад, особа раніше вчинила хуліганство та знищення чужого майна 

кваліфікується за відповідною частиною ст.296 та відповідною частиною 

ст.194 КК). 

2. Діяння не є злочином: 

- воно передбачено кримінальним законом, але у зв’язку з 

малозначністю (ч.2 ст.11 КК) не становить суспільної небезпеки (наприклад, 

давання хабара у сумі 10 гривень); 

- воно передбачено кримінальним законом, але вчинене у стані 

необхідної оборони, крайньої необхідності, при затриманні злочинця чи за 

інших обставин, що усувають злочинність вчиненого (наприклад, захист від 

нападу озброєної особи тобто в стані необхідної оборони і спричинення при 

цьому смерті нападаючому); 

- у скоєному відсутні ознаки будь-якого злочину, передбаченого 

кримінальним законом (наприклад, здійснення операції купівлі-продажу 

іноземної валюти фізичною особою без спеціального дозволу). 
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Юридичне закріплення результатів кримінально-правової 

кваліфікації 

Закріплення (фіксування) результатів кваліфікації в процесуальних 

документах включає у себе: 

1. Виклад фактичних обставин справи. Він полягає у формулюванні 

фактичного складу діяння. Тобто з усіх матеріалів кримінальної справи 

відбирають ті, які орган дізнання, слідчий, прокурор, суд вважають 

встановленими (процесуально доведеними). Зі встановлених у справі 

фактичних даних вибирають ті, які мають кримінально-правове значення, 

враховуються при її вирішенні, виступають фактичною підставою 

застосування правової норми. 

2. Складання формули кваліфікації, яка становить сукупність цифрових 

та буквених позначень, які вказують на статті (а також їх частини та пункти) 

Загальної та Особливої частин кримінального закону, за якими кваліфікують 

діяння (наприклад, умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів 

кваліфікуємо за п.6 ч.2 ст.115 КК). Значення формули кваліфікації полягає в 

тому, що з її допомогою можна стисло й точно послатися на кримінальний 

закон, скоротити обсяг процесуальних документів. 

Загальні вимоги до формули кваліфікації такі: 

1)  у ній має бути названо кримінальний закон, за яким кваліфікують 

діяння (у деяких випадках потрібно вказувати, що скоєне кваліфікують за 

КК України 1960 чи за КК 2001 року); 

2)  якщо законодавець поділив статтю на кілька частин або пунктів, 

слід вказувати структурну частину відповідної статті (наприклад, умисне 

вбивство двох або більше осіб кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 КК); 

3)  у разі потреби слід посилатися на статті Загальної частини КК 

(при кваліфікації незакінченого злочину (ч.2 ст.15) або злочину, вчиненого у 

співучасті (відповідна частина ст.27 КК)); 

4)  у формулі кваліфікації потрібно правильно розставити розділові 

знаки, записати її так, щоб уникнути неясності чи двозначності (наприклад, 
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закінчений замах на грабіж вчинений з проникненням у житло 

кваліфікується за ч.2 ст.15, ч.3 ст.186 КК). 

3. Викладення формулювання звинувачення. Формулювання 

звинувачення – це словесне посилання на ті кримінально-правові норми, які 

відображено у формулі кваліфікації; юридичні формулювання, що 

відображають норми закону, у яких встановлено відповідальність за вчинене 

посягання. У цьому формулюванні словами відображають суть звинувачення, 

висунутого особі, тобто вказують, у вчиненні якого злочину (яких злочинів) 

її обвинувачено (У резолютивній частині постанови про притягнення особи 

як обвинуваченого вказується: наприклад, що громадянин А. своїми 

умисними діями вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.185 КК, тобто крадіжку 

чужого майна вчинену з проникненням у житло). 

Формулювання звинувачення дає змогу усунути певну неконкретність, 

яка може мати місце у формулі кваліфікації: 

- у ній вказують не всі альтернативні ознаки діяння, які передбачає 

відповідна стаття кримінального закону, а лише ті, які мають місце в 

конкретному випадку (наприклад, ч.2 ст.185 КК передбачає відповідальність 

вчинення крадіжки повторно або за попередньою змовою групою осіб; в 

залежності від наявності чи відсутності у конкретному випадку цих ознак 

вказуємо одну з них або обидві); 

- при кваліфікації за частиною статті, яка передбачає найбільш тяжкий 

вид певного злочину, вказують і ті кваліфікуючі ознаки, які передбачають 

„попередні‖ частини цієї ж статті (наприклад, розбій вчинений за 

попередньою змовою групою осіб з проникненням у житло і поєднаний із 

заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; зазначені ознаки є кваліфікуючими 

у ч.2, 3 та 4 ст.187 КК; при кваліфікації дій особи у цьому випадку 

кваліфікуємо її лише за ч.4 ст.187 КК але з обов’язковим відображенням 

вищевказаних кваліфікуючих ознак у відповідному процесуальному 

документі). 
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Формулювання звинувачення не замінює формули кваліфікації, їх 

використовують разом у великих за обсягом і важливих процесуальних 

документах: постанові про висунення обвинувачення, обвинувальному 

висновку, постанові про віддання до суду, вироку. 

 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:  

Процес і результат кримінально-правової кваліфікації складається з  

наступних етапів:  

СТАДІЯ ВИБОРУ ПРАВОВОЇ НОРМИ 

 Етап впорядкування зібраних фактичних даних 

 Етап висунення версій кваліфікації 

 Етап розмежування складів діянь 

 Етап виявлення правової норми (норм), яка підлягає застосуванню 

СТАДІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ОЗНАКАМИ ДІЯННЯ І 

НОРМОЮ 

 Етап доведення наявності ознак складу злочину 

 Етап визначення стадії вчинення діяння 

 Етап оцінки діяння, яке виконане спільно кількома особами 

 Етап оцінки діяння, яке передбачене кількома нормами 

 Етап оцінки суспільної небезпеки діяння 

 Етап визначення наявності обставин, що усувають злочинність 

діяння 

СТАДІЯ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 Етап формулювання результатів кваліфікації 

 Етап мотивування кваліфікації 

 

4. СТРУКТУРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Об’єкт кримінально-правової кваліфікації 

Об’єктом кримінально-правової кваліфікації є те, на що спрямовано 

відповідну діяльність, яку оцінюють з погляду кримінального закону. 
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Кримінально-правовій оцінці піддають не лише злочинні посягання, а й 

інші діяння, які чимось подібні до злочинів. До поля зору органів, які 

здійснюють кваліфікацію, останні входять тому, що мають низку ознак, 

спільних, зі злочинами. Вони можуть бути формально передбачені 

кримінальним законом; бути об’єктивно суспільно небезпечними у зв’язку із 

заподіянням істотної шкоди правоохоронюваним інтересам; 

характеризуватися умислом на заподіяння великої шкоди; вчинятися з 

мотивом чи метою, які характерні для злочинів. 

Узагальнено ж об’єктом кваліфікації можна назвати діяння, що 

підлягає кримінально-правовій оцінці. 

Суб’єкт кримінально-правової кваліфікації 

Суб’єкт кваліфікації – це той, хто здійснює кримінально-правову 

оцінку діяння. Для характеристики таких суб’єктів важливим є те, що: 

- ними є не окремі особи – працівники правоохоронних органів, судів, 

а самі такі органи; 

- перелік органів, які здійснюють кримінально-правову кваліфікацію, 

вичерпний. Ними є органи дізнання, досудового слідства, прокуратури, а 

також суди; 

- остаточну кваліфікацію здійснюють лише судові органи. 

Усі інші особи, органи здійснюють не кваліфікацію (яка передбачає 

обов’язковість, процесуальне закріплення), а кримінально-правове 

оцінювання. 

У літературі часто поділять кваліфікацію на офіційну та неофіційну. 

Під останньою розуміють кримінально-правову оцінку діяння, яку 

здійснюють особи, не уповноважені на те законом (потерпілі, науковці, 

студенти, журналісти). Вони справді можуть оцінювати ті чи інші діяння 

(реальні злочини, описані в умовах задач, зображені в художніх творах тощо) 

на предмет того, чи є вони злочином і яким саме. Однак враховуючи, що така 

діяльність не має жодної з вказаних вище рис, її не можна вважати 

кримінально-правовою кваліфікацією, навіть неофіційною. Водночас, чинне 
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законодавство передбачає чимало випадків, коли на окремих громадян 

покладено обов’язок проводити кримінально-правову оцінку чи то власної 

поведінки, чи то діянь інших осіб. 

Окремі громадяни як суб’єкти кримінально-правової оцінки 

Окремі громадяни можуть здійснювати лише розумову, мислительну 

оцінку скоєного. Таку оцінку власної поведінки або ж поведінки інших осіб 

здійснюють у зв’язку з: 

1) використанням низки обставин, що виключають злочинність 

діяння – реалізацією свого права на необхідну оборону, затримання 

злочинця, виконанням наказу тощо; 

2) приховуванням злочинів; 

3) реалізацією права на порушення кримінального переслідування у 

справах приватного обвинувачення; 

4) участю в кримінальному процесі в ролі захисника, 

обвинуваченого (підозрюваного, підсудного), потерпілого чи його 

представника; 

5) залученням до справи фахівців у галузі права (як спеціалістів чи 

експертів). 

Звісно, оцінювати з позицій КК власні або діяння інших осіб можуть 

будь-які особи: студенти, які вивчають право, журналісти, окремі громадяни. 

Така оцінка не лише не тягне жодних правових наслідків, її не мають 

аналізувати органи, які здійснюють офіційну кримінально-правову 

кваліфікацію. 

Зміст кримінально-правової кваліфікації 

Зміст кваліфікації є оцінка скоєного з погляду кримінального закону як 

злочину чи незлочинної поведінки. Для цього здійснюють вибір 

кримінально-правової норми (норм), яка передбачає певне діяння, доводять, 

що застосуванню в конкретному випадку підлягає саме ця норма (ці норми), 

юридично оформляють та закріплюють висновок про оцінку скоєного. Звідси 

випливає: 
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1. Кримінально-правова кваліфікація є частиною всієї правової 

кваліфікації. Кожне діяння, стосовно якого здійснюють кримінально-правову 

кваліфікацію, оцінюють з позицій не лише кримінального закону, а й 

нормативних актів інших галузей права. Висновок про відсутність у 

скоєному ознак злочину може тягнути за собою подальшу оцінку скоєного як 

діяння, що перебуває поза межами правового регулювання; як правомірного 

вчинку; як правопорушення, відповідальність за яке передбачено нормами 

інших галузей права. 

2. Кримінально-правова кваліфікація не полягає лише у кваліфікації 

злочину. Про те, що скоєне може бути кваліфіковано саме як злочин, можна 

стверджувати лише після закінчення другої стадії процесу кваліфікації, коли 

буде доведено наявність ознак складу конкретного злочину. 

 

ВИСНОВОК ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Об’єктом кримінально-правової кваліфікації є те, на що спрямовано 

відповідну діяльність, яку оцінюють з погляду кримінального закону. 

Суб’єкт кваліфікації – це той, хто здійснює кримінально-правову 

оцінку діяння. 

Зміст кваліфікації є оцінка скоєного з погляду кримінального закону як 

злочину чи незлочинної поведінки. Кримінально-правова кваліфікація є 

частиною всієї правової кваліфікації.  

 

5. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

Поняття правильної кримінально-правової кваліфікації 

Кримінально-правову кваліфікацію слід вважати правильною тоді, 

коли її здійснено на підставі повного, всебічного й об’єктивного дослідження 

фактичних обставин справи й застосування кримінального закону відповідно 

до загальновизнаних принципів кваліфікації. 
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Існує презумпція правильності кваліфікації, яка ґрунтується на 

припущенні, що працівники правоохоронних органів знають кримінальний 

закон та правила його застосування, дотримуються вимог кримінально-

процесуального законодавства при дослідженні фактичних обставин справи, 

виконують свої повноваження добросовісно. 

Значення (роль) кримінально-правової кваліфікації можна 

охарактеризувати вказавши на ті питання, вирішення яких зумовлено 

проведеною кваліфікацією. 

Питання матеріального кримінального права, вирішення яких 

зумовлено правильною кваліфікацією 

Правильна кримінально-правова кваліфікація: 

1) є передумовою оцінки характеру і ступеня суспільної небезпеки 

вчиненого посягання; 

2) пов’язана з визначенням ступеня тяжкості вчиненого злочину; 

3) є запорукою успішного розв’язання питання про відповідальність за 

причетність до злочину; 

4) зумовлює вирішення питань, пов’язаних зі звільненням від 

кримінальної відповідальності; 

5) лежить в основі призначення справедливого покарання; 

6) відіграє свою роль під час звільнення від кримінального покарання; 

7) пов’язана з визначенням віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, та застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

Процесуальні питання, пов’язані з кримінально-правовою 

кваліфікацією 

Процесуальне значення правильної кримінально-правової кваліфікації 

полягає в тому, що: 

1) порушення кримінальної справи фіксує, що існують відповідні 

кримінально-правові відносини, а кваліфікація діяння як злочину (яка набула 

законної сили) означає спростування презумпції невинуватості; 

2) після відповідної кваліфікації діяння виникає право на захист; 
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3) з урахуванням кваліфікації скоєного визначаються види заходів 

процесуального примусу, які може бути застосовано під час розслідування та 

судового розгляду; 

4) є запорукою процесуальної „стійкості‖ прийнятих рішень та 

документів, які їх закріплюють; 

5) вона служить забезпеченню прав та законних інтересів потерпілого; 

6) кримінально-правова кваліфікація впливає на визначення форми 

досудового розслідування кримінальної справи; 

7) від кваліфікації залежить визначення підсудності. 

Криміналістичне значення правильної кримінально-правової 

кваліфікації 

Кваліфікацію діяння як злочину певного виду враховують і при 

вирішенні низки криміналістичних питань: 

1) методику розслідування злочинів будують залежно від того, який 

це злочин – яка його кваліфікація за статтями Особливої частини 

кримінального закону; 

2) кримінально-правова кваліфікація визначає і тактику проведення 

окремих слідчих дій. 

Правова кваліфікація і кримінологічні питання 

Кримінально-правова кваліфікація пов’язана з вирішенням багатьох 

кримінологічних питань: 

1) вона служить базою для організації кримінально-правової статистики 

та планування заходів опору злочинності; 

2) від точної кваліфікації прямо залежить виховний і 

попереджувальний вплив попереднього розслідування і судового розгляду. 

 

ВИСНОК ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ:  

Значення (роль) кримінально-правової кваліфікації можна 

охарактеризувати вказавши на ті питання, вирішення яких зумовлено 

проведеною кваліфікацією: питання матеріального кримінального права, 
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вирішення яких зумовлено правильною кваліфікацією або процесуальні 

питання, пов’язані з кримінально-правовою кваліфікацією.  

Кваліфікацію діяння як злочину певного виду враховують і при 

вирішенні низки криміналістичних питань: 

 методику розслідування злочинів будують залежно від того, який це 

злочин – яка його кваліфікація за статтями Особливої частини 

кримінального закону; 

 кримінально-правова кваліфікація визначає і тактику проведення 

окремих слідчих дій. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Кримінально-правова кваліфікація – це оцінка діяння, яке заподіяло чи 

могло заподіяти істотну шкоду та характеризується рисами кримінальної 

протиправності, що полягає у визначенні того, яка стаття (частина, пункт 

статті) кримінального закону передбачає це діяння. 

Кваліфікація злочинів – це результат кримінально-правової оцінки 

діяння органами дізнання, попереднього розслідування, прокуратури і суду 

внаслідок чого констатовано, що скоєне є злочином, визначено норму(и) 

кримінального закону, яка (і) передбачає (ють) відповідальність за скоєне, 

встановлено відповідність між юридично значущими ознаками посягання і 

ознаками злочину, передбаченими законом, та процесуально закріплено 

висновок про наявність такої відповідності. 

Загальні вимоги до формули кваліфікації такі: 

1)  у ній має бути названо кримінальний закон, за яким кваліфікують 

діяння (у деяких випадках потрібно вказувати, що скоєне кваліфікують за КК 

України 1960 чи за КК 2001 року); 

2)  якщо законодавець поділив статтю на кілька частин або пунктів, 

слід вказувати структурну частину відповідної статті (наприклад, умисне 

вбивство двох або більше осіб кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 КК); 

3)  у разі потреби слід посилатися на статті Загальної частини КК (при 

кваліфікації незакінченого злочину (ч.2 ст.15) або злочину, вчиненого у 
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співучасті (відповідна частина ст.27 КК)); 

4)  у формулі кваліфікації потрібно правильно розставити розділові 

знаки, записати її так, щоб уникнути неясності чи двозначності (наприклад, 

закінчений замах на грабіж вчинений з проникненням у житло кваліфікується 

за ч.2 ст.15, ч.3 ст.186 КК). 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Поняття кримінально-правової кваліфікації. 

2. Походження та значення терміна „кримінально-правова кваліфікація‖. 

3. Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат. 

4. Структура кримінально-правової кваліфікації. 

5. Окремі громадяни як суб’єкти кримінально-правової оцінки. 

6. Зміст кримінально-правової кваліфікації. 

7. Значення правильної кримінально-правової кваліфікації. 

8. Поняття правильної кримінально-правової кваліфікації. 

9. Питання матеріального кримінального права, вирішення яких 

зумовлено правильною кваліфікацією. 

10. Процесуальні питання, пов’язані з кримінально-правовою 

кваліфікацією. 

11. Криміналістичне значення правильної кримінально-правової 

кваліфікації. 

 

ТЕМА 2.  

Проблемні питання кваліфікації незакінчених злочинів та 

злочинів, вчинених у співучасті  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Проблемні питання кваліфікації незакінчених злочинів  

2. Проблемні питання кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті 

Висновки. 
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Метою лекції є розкриття проблем кваліфікації злочинів з урахуванням 

стадій їх вчинення, а саме, на стадіях готування, замаху та закінченого 

злочину, з’ясування питань кваліфікації злочинів  у зв’язку з добровільною 

відмовою від вчинення злочину, з урахуванням співучасті у злочині та інших 

дискусійних проблем щодо теми лекції. 

 

ВСТУП 

Кримінальне законодавство передбачає відповідальність не лише за 

закінчене посягання, а і за готування до злочину та замах на нього. Тому 

кваліфікація злочину передбачає встановлення стадії його вчинення. Не 

зважаючи на те, що у КК України є спеціальні положення, які стосуються 

відповідальності за готування до злочину та замах на нього (статті 13—16), 

що відповідні проблеми давно розробляються у теорії кримінального права, 

врахування стадії вчинення злочину в ході його кваліфікації становить певні 

складнощі у правозастосовній практиці. 

Найбільше утруднень виникає у зв’язку з визначенням моменту 

закінчення окремих видів злочинів, кваліфікацією посягань, у яких є ознаки 

одночасно і попередньої злочинної діяльності, і закінчених злочинів, 

кваліфікацією готування до злочину і замаху на нього при альтернативному 

та неконкретизованому умислі тощо. Ці труднощі значною мірою викликані 

тим, що у чинному законодавстві питання кваліфікації закінченого злочи- 

ну та попередньої злочинної діяльності не регламентовані, а у теорії 

кримінального права багато пит. ань залишаються поза увагою дослідників 

або ж вирішуються суперечливо. Вказані обставини і обумовлюють 

актуальність висвітлення проблем кваліфікації злочинів з урахуванням стадії 

їх вчинення. 

 

1. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗАКІНЧЕННОГО ЗЛОЧИНУ 

Відомо, що у теорії кримінального права та у кримінальному 

законодавстві виділяють три стадії злочину, які враховуються при 

кваліфікації посягання: 

 готування до злочину; 

 замах на злочин; 

 закінчений злочин. 

Так зване виявлення умислу («голий умисел») — тобто намір вчинити 

злочин, який не виразився зовні у конкретних діяннях, не є злочином, не 

тягне кримінальної відповідальності, а, отже, і кримінально-правовій 

кваліфікації не підлягає. Адже злочин, відповідно до ст. 11 КК, це — дія або 

бездіяльність. 

Готування до злочину та замах на нього у КК називається незакінченим 

злочином, у теорії та на практиці їх ще прийнято називати попередньою 

злочинною діяльністю (або попередніми стадіями вчинення злочину). 

Наявність вказаних стадій вчинення злочину не означає, що всі 

злочини, які вчиняються з прямим умислом, обов’язково проходять усі стадії 

або що наявність стадій взагалі обов’язкова для кожного умисного злочину. 
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Посягання кваліфікується як готування до злочину чи замах на нього лише 

тоді, коли злочинна діяльність перервана на відповідній стадії. Якщо ж 

злочин продовжується — після приготувальних дій вчиняються ті, що 

оцінюються як замах, або має місце закінчений злочин, то стадії готування до 

злочину, замаху на нього самостійній кваліфікації не підлягають. Має місце 

так зване поглинання більш пізньою стадією вчинення злочину попередньої 

стадії. У юридичній літературі обґрунтовано зазначалася наявність ієрархії 

стадій вчинення злочину, сутність якої полягає у тому, що кожна нижчесто- 

яща стадія є складовою вищестоящої, а будь-яка вищестояща охоплює 

нижчестоящу. Кожне діяння досягає якоїсь однієї стадії. Діяння не може 

досягти одночасно двох стадій його вчинення, атому воно завжди повинно 

кваліфікуватися за навйвищою стадією його завершеності. 

Урахування стадії вчинення злочину 

Урахування стадії вчинення злочину при його кваліфікації полягає в: 

- побудові формули кваліфікації, яка щодо кожної зі стадій має 

специфічний вигляд; 

- вирішенні питань конкуренції закінчених та незакінчених злочинів; 

- визнанні сукупності у випадках, коли попередня злочинна діяльність 

є самостійним закінченим злочином. 

Поняття закінченого злочину 

Закінчений злочин — це типовий вид злочину, ознаки котрого не 

правило встановлені у нормах Особливої частини КК, стосовно якого 

сконструйовані основні інститути Загальної частини (вина, співучасть, 

причетність тощо). 

За загальним правилом, злочин визнається закінченим, якщо у 

фактично скоєному є всі ознаки посягання, передбачені статтею Особливої 

частини КК. З наведеного випливає, що при визначенні моменту закінчення 

злочину потрібно враховувати: 

 описання злочину в Особливій частині КК — чим більше ознак 

злочину названо у диспозиції статті КК, тим більше їх потрібно для того, щоб 

були підстави вважати злочин закінченим; 

 фактичне виконання об’єктивної сторони злочину — злочин 

може бути визнаний закінченим лише тоді, коли є всі обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. 

У статтях Особливої частини КК злочини описуються по- різному, що 

враховується при визначенні моменту закінчення передбачених відповідними 

нормами злочинів. Можуть бути виділені, принаймні, три варіанти 

формулювання диспозицій кримінально-правових норм і, відповідно, три 

різновиди вище сформульованого правила про момент закінчення злочину — 

стосовно злочину з матеріальним складом, формальним складом, усіченим 

складом. Існують також особливості у моменті закінчення так званих 

складних одиничних злочинів — триваючих, продовжуваних, складених, а 

також злочинів, вчинених у співучасті. 

Момент закінчення злочину з матеріальним складом. 
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Загалом злочин з матеріальним складом вважається закінченим тоді, 

коли настали суспільно небезпечні наслідки посягання, передбачені 

диспозицією статті Особливої частини кримінального закону. 

Якщо у статті Особливої частини названо декілька обов’язкових 

наслідків злочину, то такий злочин є закінченим з моменту настання усіх 

обов’язкових наслідків. При цьому один з наслідків, вказаний у диспозиції 

статті, є проміжним на шляху до іншого (інших) — кінцевого (кінцевих). 

Наприклад, посягання, передбачене ч. 2 ст. 121 КК, вважається закінченим 

тоді, коли мають місце наслідки і у вигляді тяжкого тілесного ушкодження, і 

смерті потерпілого; злочин, передбачений ч. 2 ст. 194 КК, закінчений за 

умови, що відбулося як знищення або пошкодження чужого майна (тобто 

приведення його у стан повної чи часткової непридатності), так і заподіяння 

майнової шкоди в особливо великих розмірах або загибель людей чи інші 

тяжкі наслідки. Настання лише одного (проміжного) наслідку не дає підстав 

кваліфікувати злочин як закінчений, настання ж тільки кінцевого наслідку 

(без проміжного) свідчить про те, що має місце якийсь інший склад злочину. 

Так, заподіяння смерті через необережність, без наявності умисного тяжкого 

тілесного ушкодження кваліфікується не як закінчений злочин, передбачений 

ч. 2 ст. 121 КК, азаст. 119 КК чи за іншими статтями Особливої частини, які 

передбачають заподіяння смерті через необережність. 

Коли у статті Особливої частини названо декілька наслідків 

альтернативно (для цього характерно використання сполучників «або-або», 

«атак само», «чи», прийом перерахування «через кому»), то для визнання 

злочину закінченим достатньо настання хоча б одного з таких наслідків. 

Наприклад, злочин, передбачений ч. 2 ст. 345 КК, є закінченим з моменту 

заподіяння потерпілому або легкого, або середньої тяжкості тілесного 

ушкодження. 

У статтях Особливої частини чинного КК зустрічається і такий прийом 

формулювання диспозиції, коли використані терміни охоплюють як 

відповідну дію, так і наслідки. Мова йде, зокрема, про злочини, які 

законодавцем названі «посягання на життя» (статті 112, 348, 379, 400, 443 

КК). У теорії кримінального права і на практиці загальновизнано, що зворот 

«посягання на життя» охоплює як заподіяння смерті, так і замах на вбивство. 

Наведена позиція неодноразово закріплена у постановах Пленуму 

Верховного Суду України. Склад такого злочину є одночасно і матеріальним, 

і формальним. Як закінчене таке посягання кваліфікується не лише тоді, коли 

настали наслідки у вигляді смерті, а й коли виконана дія, спрямована на 

позбавлення життя потерпілого — має місце замах на вбивство відповідної 

особи. 

Момент закінчення злочину з формальним складом. 

Злочин з формальним складом вважається закінченим тоді, коли 

повністю виконане (завершене) діяння, що назване у диспозиції статті 

Особливої частини як ознака складу такого посягання. 

Якщо у диспозиції статті Особливої частини названо декілька 

обов’язкових діянь, то такий злочин вважається закінченим з моменту 
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виконання всіх обов’язкових діянь. Так, самовільне присвоєння владних 

повноважень або звання службової особи (ст. 353 КК) є закінченим злочином 

тоді, коли 1) вчинене самовільне присвоєння владних повноважень або 

звання службової особи і 2) вчинені будь- які суспільно небезпечні діяння. 

Виконання лише одного з обов’язкових діянь не є підставою кваліфікувати 

злочин як закінчене посягання. 

Злочин з формальним складом з декількома альтернативними діяннями 

є закінченим тоді, коли повністю виконане хоча б одне з альтернативних 

діянь. Так, посягання, передбачене ст. 199 КК, є закінченим з моменту 

виконання будь-якої із семи дій, які входять в об’єктивну сторону цього 

делікту: 1) виготовлення; 2) зберігання; 3) придбання; 4) перевезення; 5) 

пересилання; 6) ввезення в Україну з метою збуту; 7) збут вказаних у 

диспозиції статті предметів (підробленої національної валюти України, 

іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї). 

Момент закінчення злочину з усіченим складом. 

Крім матеріальних і формальних складів злочинів, у теорії 

кримінального права та на практиці виділяють ще й усічені склади злочинів. 

Він має місце тоді, коли у диспозиції статті Особливої частини, як ознака 

об’єктивної сторони, вказується на незакінчене діяння. У юридичній 

літературі зазначається, що законодавець, залежно від описання діяння у 

кримінально-правовій нормі, переносить момент його закінчення на більш 

ранню стадію — готування до злочину чи замаху на нього (як приклад 

наводиться розбій та бандитизм). З такою оцінкою погодитися важко. Адже в 

усічених складах відповідні стадії вчинення злочину взагалі не можуть мати 

місце, оскільки вже початок виконання діяння визнається закінченим 

злочином. 

Тому злочин з усіченим складом вважається закінченим з моменту 

початку виконання суспільно небезпечного діяння, вказаного у диспозиції 

статті Особливої частини. 

Викладені вище положення, які стосуються загальних правил про 

момент закінчення злочинів з матеріальним, формальним, формально-

матеріальним та усіченим складом, схематично зображено на схемі 1.  

 

Схема 1. Момент закінчення злочину 
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Момент закінчення триваючого злочину. 

Поняття триваючого злочину виробила теорія кримінального права, 

його сприйняла слідчо-прокурорська та судова практика. Виділення серед 

усіх злочинів так званих триваючих грунтується на тому, що їх об’єктивна 

сторона ніби розтягнута у часі. «Тривалість» таких злочинів утворюється не 

за рахунок початкового акту поведінки, а за рахунок наступної бездіяльності, 

яка продовжується до покладення йому краю чи добровільного припинення. 

Весь цей період винний перебуває, як пишуть у літературі, у злочинному 

стані. До того часу, поки триває відповідна злочинна поведінка, щодо такого 

злочину не починають перебігати строки .давності притягнення до 

кримінальної відповідальності, не може бути застосоване помилування та 

амністія. 

Досягнувши стадії закінченого злочину, вказане посягання юридично є 

закінченим, а фактично ще продовжує вчинятися, триває протягом певного 

часу. Типовими прикладами триваючих злочинів є дезертирство, незаконне 

зберігання зброї тощо. 

Поняття триваючого злочину викладене у постанові Пленуму 

Верховного Суду колишнього СРСР від 4 березня 1929 р. (із змінами, 

внесеними постановою Пленуму № 1 від 14 березня 1963 р.) «Про умови 

застосування давності та амністії до триваючих та продовжуваних злочинів». 

У п. 1 цієї постанови вказано, що такого роду злочини 

характеризуються безперервним виконанням складу певного злочинного 

діяння. Триваючий злочин починається з якої-небудь злочинної дії 

(наприклад, при самовільній відлучці) або з акту злочинної бездіяльності 

(при недонесенні про злочин). Тобто, триваючий злочин можна визначити, як 

дію або бездіяльність, поєднані з наступним тривалим невиконанням 

обов’язків, покладених на винного законом під загрозою кримінального 

переслідування. Роз’яснюючи положення, пов’язані з часовими рамками 

вчинення триваючого злочину, постанова вказує: він починається з моменту 
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вчинення злочинної дії (бездіяльності) і закінчується внаслідок дій самого 

винного, спрямованих до припинення злочину, або настання подій, що 

перешкоджають вчиненню злочину (наприклад, втручання органів влади). 

Далі у вказаній постанові визначається, що амністія застосовується до тих 

триваючих злочинів, які закінчилися до її видання, строк давності 

обчислюється з часу їх припинення за волею чи всупереч волі винного. 

Разом з тим ні у наведеній постанові, ні у юридичній літературі 

спеціально не розглядається питання про те, як має кваліфікуватися 

триваючий злочин. Видається, що на триваючий злочин повністю 

поширюється загальне правило: злочин кваліфікується як закінчений (тобто, 

без посилання на ч. 1 ст. 14, ч. 2 або ч. З ст. 15 КК, а лише за статтею 

Особливої частини) тоді, коли у скоєному є всі ознаки, передбачені 

диспозицією статті Особливої частини. Оскільки законодавство передбачає 

триваючі злочини лише з формальним складом, то вони кваліфікуються як 

закінчені тоді, коли виконане діяння, яке є обов’язковою ознакою об’єктивної 

сторони. Наприклад, вже саме по собі самовільне залишення частини або 

місця служби з метою ухилитися від військової служби повинно 

кваліфікуватися за відповідною частиною ст. 408 КК незалежно від наступної 

поведінки особи чи дій органів влади. 

Момент закінчення продовжуваного злочину. 

Продовжуваний злочин характерний тим, що вчиняється шляхом 

декількох дій, спрямованих на досягнення єдиної мети. Характерними 

прикладами продовжуваного злочину є викрадення речі частинами. 

Даючи поняття і викладаючи свою позицію щодо початку і моменту 

закінчення продовжуваних злочинів, Пленум Верховного Суду колишнього 

СРСР у названій вище постанові вказав, що це злочини, які складаються з 

ряду тотожних злочинних дій, спрямованих до єдиної мети і котрі складають 

у сукупності єдиний злочин, вони характеризуються тривалістю злочинної 

дії; початком продовжуваного злочину належить вважати вчинення першої 

дії з декількох тотожних, що становлять один триваючий злочин, а 

закінченим — момент вчинення останньої злочинної дії. 

Це роз’яснення потребує, принаймні, уточнення з низки положень: 

 правила щодо моменту закінчення злочинів, які базуються на 

врахуванні виду складу злочину, повністю поширюються і на продовжувані 

злочини. Тому важко погодитися, що при визначенні моменту закінчення 

продовжуваних злочинів треба брати до уваги лише момент вчинення дії — 

злочини з матеріальним складом повинні визнаватися закінченими з моменту 

настання наслідків, передбачених диспозицією статті Особливої частини КК; 

 необхідно з’ясувати, що слід вважати «останньою злочинною дією». 

Адже з постанови не вбачається, чи це останній за часом вчинення акт 

поведінки винного, чи дія, за наявності якої має місце закінчений склад 

відповідного злочину; 

 слід уточнити момент закінчення продовжуваного злочину тоді, 

коли він складається з діянь, кожне з яких становить адміністративний 

проступок чи інше правопорушення, що не є злочином. Відомо, що 
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продовжуваний злочин може складатися з декількох діянь, кожне з яких 

(саме по собі чи внаслідок заподіяння відповідних наслідків) становить 

адміністративний проступок, інше правопорушення і лише у сукупності — 

продовжуваний злочин. 

Наприклад, якщо винний у три прийоми викрадає костюм, що 

складається з брюк, вартістю два неоподатковуваних мінімуми доходів 

громадян, камізельки, яка окремо коштує суму, еквівалентну одному 

неоподатковуваному мінімуму, та піджака ціною у три неоподатковуваних 

мінімуми, то кожне окреме посягання становить дрібне розкрадання — 

адміністративний проступок. Тільки вчинення третього викрадення 

перетворює таке посягання у злочин; 

 потрібно визначити момент закінчення продовжуваного злочину, 

який складається з декількох посягань, окремі з яких становлять собою 

злочин. Тоді, коли повторення посягань («накопичення наслідків») 

призводить до зміни кваліфікації. Наприклад, коли чергова крадіжка означає, 

що загальна вартість викраденого перевищує розмір, достатній для визнання 

крадіжки такою, яка вчинена у великих чи особливо великих розмірах. 

З урахуванням викладених вище зауважень слід розглянути питання 

про момент закінчення продовжуваного злочину конкретніше. 

При кваліфікації продовжуваного злочину, який складається з 

декількох проступків, потрібно виділяти дві ситуації. 

Перша має місце тоді, коли закон пов’язує кримінальну 

відповідальність з вчиненням декількох дій, тобто, коли має місце 

формальний склад злочину. Такий злочин кваліфікується як закінчений тоді, 

коли виконана остання з дій, достатніх для визнання посягання злочином; 

друга — при повторності (неодноразовості); третя — при систематичності. 

Наприклад, неодноразове погане поводження з військовополоненими (ст. 434 

КК) складається з декількох посягань, кожне з яких не дає підставу вважати 

такі дії злочином, вважається закінченим з моменту вчинення, принаймні, 

другої дії; систематичне заняття проституцією (ч. 1 ст. 303 КК) 

кваліфікується як закінчений злочин, коли воно вчинене втретє. Наступні 

факти вчинення відповідних дій (четвертий, п’ятий і т.д.) не впливають на 

кваліфікацію, тобто момент закінчення злочину не пов’язується з їх 

вчиненням. 

Друга з таких ситуацій полягає у вчиненні посягань з матеріальним 

складом. Такого роду продовжуваний злочин є закінченим тоді, коли розмір 

шкоди стає достатнім для визнання посягання, що складається з декількох 

деліктів, злочином. Щодо крадіжки чужого майна — тоді, коли вартість 

викраденого перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. 

Отже, викрадення, що складається з десяти епізодів, у кожному з яких 

винний викрадає чуже майно вартістю по сто гривень, кваліфікується як 

закінчений злочин тоді, коли виконаний п’ятий епізод. 

Кваліфікуючи продовжуваний злочин, що складається з посягань, 

кожне з яких може оцінюватися як окремий злочин, також треба 

розрізняти дві ситуації. 
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Перша має місце тоді, коли вчинено декілька діянь, спрямованих на 

досягнення єдиного результату, але сумарні наслідки не перетворюють 

злочин у кваліфікований. 

Наприклад, викрадено майно вартістю три тисячі гривень у шість 

прийомів, щоразу по п’ятсот гривень. Такий злочин має кваліфікуватися як 

закінчений не з моменту вчинення останньої дії — шостої крадіжки, а коли 

завершений вже перший епізод. Інша ситуація має місце тоді, коли з 

вчиненням одного з посягань, які утворюють продовжуваний злочин, 

змінюється правова оцінка скоєного. Уявімо ситуацію, аналогічну 

попередній, але вартість викраденого становить сто двадцять тисяч гривень, 

щоразу викрадається майно вартістю у двадцять тисяч гривень. Тоді після 

третього епізоду скоєне кваліфікується як закінчене розкрадання у великому 

розмірі, після п’ятого — як закінчене розкрадання у особливо великому 

розмірі. 

Момент закінчення Складений злочин — це врахова- складеного 

злочину на законодавцем сукупність злочинів— «об’єднання» у одній статті 

Особливої частини КК двох чи більше діянь, кожне з яких становить собою 

самостійний злочин. Типовим прикладом такого злочину є посягання, 

передбачене ч. 2 ст. 121 КК — умисне тяжке тілесне ушкодження, яке 

спричинило смерть потерпілого. За своєю конструкцією норма, у ній 

передбачена, об’єднує два самостійних посягання: ч. 2 ст. 121 КК = ч. 1 ст. 

121 КК + ст. 119 КК 

«Складатися» можуть різні злочини: умисний з умисним, умисний з 

необережним, необережний з необережним; злочини з матеріальним складом 

зі злочинами з формальним складом. При цьому моменти закінчення окремих 

посягань, які утворюють складений злочин, можуть не збігатися. Через це 

виникає проблема встановлення моменту закінчення складених злочинів. 

Загальне правило, яким керуються при визначенні моменту закінчення 

злочину, є непорушним — складений злочин, як і будь-який інший, є 

закінченим тоді, коли у фактично скоєному є всі ознаки посягання, 

передбачені диспозицією статті Особливої частини. Тобто, складений злочин 

кваліфікується як закінчений за умови, що є закінченими всі посягання, які 

його утворюють. 

 

Схема 2. Закінчення продовжуваного злочину 
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Викликає інтерес питання про кримінально-правову оцімку зворотної 

ситуації, коли співучасник не вчинив всі дії, які очікуються від нього, але 

виконавець все одно виконав закінчений злочин. Вирішення цього питання 

зводиться до констатації наявності чи відсутності причинного зв’язку між 

діями такої особи і вчиненням злочину виконавцем. Якщо такий зв’язок 

існує, то це означає, що і таких часткових ді й було достатньо для спільного 

вчинення злочину. А, отже, співучасник повинен нести відповідальність за 

закінчений злочин (його діяння кваліфікуються з урахуванням положень про 

форму співучасті, вид співучасника). Коли ж причинного зв’язку немає, то не 

існує спільного вчинення злочину, немає самої співучасті. Поведінка такої 

особи оцінюється як, так звана, невдала співучасть, стадія вчинення злочину 

визначається безвідносно до кваліфікації дій виконавця (про це детальніше 

йтиме мова нижче). 

Момент закінчення злочину, вчиненого у співучасті.  

При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, визначальним є 

правило, що відповідальність усіх співучасників визначається 

відповідальністю виконавця злочину. Стосовно визначення моменту 

закінчення злочинів, вчинених у співучасті, це правило інтерпретується так: 

дії кожного із співучасників кваліфікуються як посягання за тією стадією, 

яку вчинив виконавець злочину.  

У юридичній літературі момент закінчення окремих видів злочинів 

звичайно пов’язується з наявністю у скоєному ознак їх об’єктивної сторони. 

Однак у низці випадків правильно встановити момент закінчення злочину 

можна лише з урахуванням також суб’єктивних ознак посягання. Не 

визначивши спрямованості умислу, мети і мотивів вчинення дій, важко 

визначити стадію, на якій було покладено край чи перервано злочинну 



 40 

діяльність. Характерна у цьому відношенні одна з кримінальних справ, яка 

розглядалася судовими органами колишнього Союзу PCP. 

На заводі мінеральних вод комірник шляхом перекручень обліку 

створив надлишок у декілька тисяч пляшок мінеральної води. При спробі 

вивезти їх за підробленими документами він був затриманий. За загальним 

правилом, розкрадання предметів, що можуть бути використані, спожиті на 

місці, на території, яка охороняється, вважається закінченим, відколи винний 

отримує таку можливість. Виходячи з цього, дії комірника і були спочатку 

кваліфіковані як закінчений злочин. Однак з урахуванням його намірів — 

намагання вивезти викрадене за межі території заводу, а також того, що 

декілька тисяч пляшок мінеральної води не можуть бути спожиті на території 

заводу, кваліфікація цього посягання змінена — винний був засуджений не за 

закінчене розкрадання, а за замах на такий злочин. 

Кваліфікація злочину як закінченого 

Ознаки закінченого злочину викладено в диспозиції статті Особливої 

частини КК. Тому його кваліфікують лише за статтею Особливої частини. 

Кваліфікація злочину як закінченого посягання означає: 

1) у скоєному є всі обов’язкові ознаки відповідного складу злочину; 

2) діяння, які вчинено до моменту закінчення посягання, але у зв’язку з 

ним, підлягають додатковій (самостійній, окремій) кваліфікації за умови, що 

їх не охоплюють ознаки цього злочину – коли має місце сукупність злочинів 

(наприклад, нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження 

потерпілому при вчиненні хуліганства, передбаченого ч.1 ст.296 КК; в цьому 

випадку дії винної особи додатково кваліфікуються ще й за ст.122 КК); 

3) діяння, вчинені після закінчення злочину, не впливають на 

кваліфікацію цього посягання, якщо вони не становлять собою іншого 

злочину (наприклад, незаконне заволодіння транспортним засобом з 

наступним викраденням його деталей, вузлів та агрегатів кваліфікується 

тільки за відповідною частиною ст.289 КК); 

4) діяння, вчинені після закінчення злочину, підлягають додатковій 

кваліфікації тоді, коли вони утворюють самостійний злочин (наприклад, 

якщо після зґвалтування потерпілій були спричиненні тяжкі тілесні 

ушкодження, ці дії кваліфікуються за відповідними частинами ст.152 та 

ст.121 КК). 

Конкретизуючи викладені вище положення, можна вказати таке. 

Кваліфікація злочину як закінченого означає, що у її ході враховуються 

всі обов’язкові ознаки (у тому числі декілька діянь, кілька наслідків чи хоча б 

однієї з кожної із альтернативних ознак) складу злочину. Наявність 

закінченого злочину також означає, що кваліфікацією охоплена вся 

попередня діяльність, пов’язана з готуванням до цього злочину чи початком 

його виконання — тобто діяння, вчинені до моменту закінчення злочину. 

Разом з тим, якщо у ході попередньої злочинної діяльності виконувалися 

посягання, що місять ознаки самостійних, не менш небезпечних злочинів, то 

вони підлягають окремій кваліфікації. 
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Як класичний приклад, звичайно, наводять придбання вогнестрільної 

зброї, з використанням якої вчиняється умисне вбивство. 

Як таке придбання вогнестрільної зброї у даному разі становить собою 

готування до вбивства. Однак ці дії не охоплюються ознаками складу 

вбивства і тому незалежно від того, яка стадія виконання вбивства має місце, 

підлягають самостійній кваліфікації. 

 

За загальним правилом, злочин визнають закінченим, якщо у фактично 

скоєному є всі ознаки посягання, передбачені кримінально-правовою 

нормою. 

Правила кваліфікації закінченого злочину: у скоєному є всі обов’язкові 

ознаки відповідного складу злочину; діяння, які вчинено до моменту 

закінчення посягання, але у зв’язку з ним, підлягають додатковій 

(самостійній, окремій) кваліфікації за умови, що їх не охоплюють ознаки 

цього злочину – коли має місце сукупність злочинів; діяння, вчинені після 

закінчення злочину, не впливають на кваліфікацію цього посягання, якщо 

вони не становлять собою іншого злочину ; діяння, вчинені після закінчення 

злочину, підлягають додатковій кваліфікації тоді, коли вони утворюють 

самостійний злочин;. 

 

Підстави кримінальної відповідальності за попередню злочинну 

діяльність 

Готування до злочину та замах на злочин характеризуються, зокрема, 

за попередню злочинну діяльність ознаки злочину, передбачені статтею 

Особливої частини кримінального закону. Найбільш яскраво цю думку 

виразив А. Н. Трайнін, вказуючи, що замах має місце там, де є всі елементи 

складу даного злочину, за винятком одного лише —- наслідку. Готування — 

там, де можуть бути відсутні всі елементи складу, за винятком умислу та дії. 

Це положення потребує певного уточнення. При вчиненні замаху 

можуть бути відсутніми не лише суспільно небезпечні наслідки, а і 

завершене діяння. Не виконується повністю діяння при вчиненні замаху на 

злочини з формальним складом; замах на злочин, об’єктивна сторона якого 

включає вчинення декількох діянь, має місце тоді, коли виконано лише одне 

з обов’язкових діянь. Для готування характерним є наявність не тільки 

умислу, а й інших елементів складу злочину — об’єкта та суб’єкта. При так 

званому замаху на негідний об’єкт відсутній об’єкт посягання, у разі замаху з 

негідними засобами відсутні і знаряддя (засоби) вчинення злочину. Але ці 

ознаки існують, принаймні, в уяві винного, охоплюються його умислом, що і 

дозволяє кваліфікувати скоєне як замах, враховуючи спрямованість умислу. 

Відсутність ознак складу злочину, які належать до об’єкта та суб’єкта 

посягання, свідчить не про те, що має місце незакінчений злочин, а про 

відсутність складу злочину взагалі. 

Отже, можна констатувати, що готування до злочину і замах на нього 

характеризуються недорозвиненою об’єктивною стороною. Для готування 

характерна повна відсутність діянь, які описані у диспозиції статті Особливої 
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частини, а тим більше суспільно небезпечних наслідків; для замаху — 

відсутність суспільно небезпечних наслідків чи (та) неповне або часткове 

виконання діяння, яке є ознакою об’єктивної сторони відповідного злочину. 

Тобто, не- закінчений злочин має місце при відсутності деяких обов’язкових 

ознак складу злочину, описаного у статті Особливої частини. 

У зв’язку з цим постає питання про підставу кримінальної 

відповідальності за готування до злочину та замах на нього, причому за тією 

ж статтею Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений 

злочин. Пануюча у теорії кримінального права та на практиці думка про те, 

що підставою кримінальної відповідальності є наявність у посяганні всіх 

ознак складу злочину. В спеціальній літературі обґрунтовано стверджується, 

що принцип караності лише тих дій, які містять у собі склад злочину, 

зберігає свою силу і у випадках притягнення до кримінальної 

відповідальності за незакінчену злочинну діяльність. Однак такий погляд не 

знайшов підтримки у літературі. Що ж до того, чим є такий склад злочину, у 

теорії кримінального права не досягнуто єдності позицій. 

Одну з них свого часу сформулював проф. М. Д. Дурманов, на думку 

якого існує не лише склад закінченого злочину, а й склад замаху на той же 

злочин, склад готування до злочину. Обґрунтовану критику такої позиції 

дала Н. Ф. Кузнецова, яка вказувала, що замах і готування небезпечні не як 

такі, а лише у зв’язку з виконанням складу закінченого злочину... Немає 

готування і замаху як самостійних складів злочинів, а є готування до 

конкретних злочинів до вбивства, замах на крадіжку тощо. 

Друга думка, загальноприйнята сьогодні, полягає у тому, що готування 

і замах становлять собою склад злочину, ознаки якого передбачені як статтею 

Особливої частини про відповідний закінчений злочин, так і статтею 

Загальної частини, що передбачає незакінчений злочин. Склад незакінченого 

злочину містить ознаки відповідного закінченого посягання (крім 

відповідних ознак об’єктивної сторони), ознаки об’єктивної сторони, котрих 

бракує, «заміщуються» ознаками готування до злочину чи замаху на злочин 

(які передбачені ч. 1 ст. 14 або ч. 2 чи ч. З ст. 15 К К 2001 р.). Відсутні 

ознаки об ’єктивної сторони доказуються не як такі, які фактично настали, а 

як ті, що повинні були настати, якщо їх настанню не перешкодили б 

обставини, незалежні від волі особи. 

Саме тому, що у чинному законодавстві склад готування до злочину і 

замаху на злочин встановлені статтею Особливої частини та ч. 1 ст. 14 або 

чч. 2, 3 ст. 15 КК, при кваліфікації попередньої злочинної діяльності потрібно 

посилатися також на статтю Особливої частини, яка передбачає відповідний 

закінчений злочин, і на вказані статті Загальної частини КК. 

Формула кваліфікації попередньої злочинної діяльності 

Формула кваліфікації готування до злочину чи замаху на злочин має 

відповідати таким вимогам: 

1) містити посилання на ч.1 ст.14 або ч.2 чи ч.3 ст.15 КК; 

2) посилання на статтю Загальної частини КК має бути перед 

вказівкою на статтю Особливої частини КК (наприклад, ч.2 ст.15, ч.3 
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ст.185 КК); 

3) містити посилання на відповідну частину, пункт статті Особливої 

частини КК, які передбачають закінчений злочин, щодо якого мало місце 

готування чи замах (наприклад, ч.1 ст.14, п.6 ч.2 ст.115 КК); 

4) якщо винному інкримінують вчинення кількох незакінчених злочинів, 

передбачених кількома статтями Особливої частини, то посилання на 

відповідні частини ст. 14 або 15 КК має бути перед кожною зі статей 

Особливої частини, причому, незалежно від того, мають місце однакові чи 

різні стадії вчинення злочину (наприклад, ч.1 ст.14, п.6 ч.2 ст.115; ч.2 ст.15, 

ч.3 ст.185 КК); 

5) у формулі кваліфікації попередньої злочинної діяльності розділові 

знаки має бути розставлено так, щоб було видно, до якої статті 

Особливої частини належить посилання на ч.1 ст.14, ч.2 чи 3 ст.15 КК. 

Особливо це важливо у випадках вчинення винним декількох злочинів, 

передбачених різними статтями Особливої частини. Оптимальним 

видається відділяти посилання на статті Загальної і Особливої частин 

дефісом, посилання ж на окремі статті Особливої частини — крапкою з 

комою. При цьому формула кваліфікації (наприклад, дій А., який вчинив 

готування до вмисного вбивства без обтяжуючих обставин та закінчений 

замах на крадіжку чужого майна з проникненням у житло) матиме такий 

вигляд: 

А.: ч. 1 ст. 14 — ч. 1 ст. 115; ч. 2 ст. 15 — ч. З ст. 185 КК України. 

Якщо ж формулу кваліфікації цього посягання записати так, як це 

нерідко зустрічається на практиці: А.: ст.ст. 14, 15,ч.2 ст. 115,ч.З ст. 185 

КК України, то з неї не вбачається, яка конкретна стадія попередньої 

злочинної діяльності має місце, який злочин є закінченим, а який — ні. 

Викладені вище положення щодо кваліфікації попередньої злочинної 

діяльності стосуються чинного кримінального законодавства України. Воно 

встановлює кримінальну відповідальність за готування та замах стосовно 

будь-якого злочину, який вчиняється з прямим умислом, підстави 

відповідальності закріплює у статтях 14, 15 КК та статтях Особливої частини. 

Порівняно нечасте притягнення до кримінальної відповідальності за 

готування до злочину пояснюється високою латентністю таких посягань, а 

також невеликим ступенем їх суспільної небезпеки, внаслідок чого 

застосовується звільнення від кримінальної відповідальності. 

В історії кримінального законодавства, у правових системах 

зарубіжних держав використовувалися і використовуються також інші 

конструкції відповідальності за попередню злочинну діяльність, від чого 

залежить й кваліфікація скоєного. Цілком можливе їх запровадження у 

кримінальне законодавство України. Тому це питання становить не тільки 

теоретичний інтерес, воно може переміститися у практичну площину. 

Найпоширенішими законодавчими прийомами встановлення 

відповідальності за готування до злочину та замах на нього є, крім 

охарактеризованого вище, такі: 
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Відповідальність за готування до злочину, замах на нього настає не за 

всі злочини, а лише за певні їх категорії, залежно від ступеня тяжкості. Так, 

Основи кримінального законодавства Союзу PCP і союзних республік, які 

повинні були вступити у дію з 1 липня 1992 р., передбачали встановлення 

відповідальності за готування тільки до особливо тяжких злочинів, а замах 

мав бути караним стосовно особливо тяжких і тяжких злочинів. 

Встановлення відповідальності за попередню злочинну діяльність лише у цих 

випадках було передбачене окремою статтею Загальної частини названого 

акта, який так і не набрав чинності. 

Наведена конструкція кримінальної відповідальності за попередню 

злочинну діяльність передбачає кваліфікацію скоєного за статтею Загальної 

частини, яка встановлює караність готування чи замаху, та статтею 

Особливої частини. 

Відповідальність за готування до злочину, замах на нього настає лише 

у випадках, прямо передбачених статтею Особливої частини. Тобто, за 

загальним правилом, попередня злочинна діяльність не визнається злочином, 

а у тих випадках, коли законодавець вважає, за потрібне встановити 

відповідальність за готування чи замах на злочин, відповідна вказівка зразка: 

«Готування до цього злочину є караним», «Замах на цей злочин є караним», 

«Готування і замах до цього злочину є караними» — міститься у окремій 

частині статті Особливої частини чи у примітці до неї. Відсутність такої 

прямої вказівки означає, що кримінальна відповідальність за певний вид 

попередньої злочинної діяльності не настає. 

Вказана конструкція кримінальної відповідальності була у російському 

дореволюційному законодавстві. Пропонувалася вона й авторами проекту 

КК, розробленого під керівництвом проф. В. М. Смітієнка. Статтею ЗО цього 

проекту, яка називається «Кваліфікація приготування до караного діяння та 

замах на нього», передбачалося, що «відповідальність за приготування до 

караного діяння та замах на нього настає лише у випадках, передбачених 

відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу; вони підлягають 

кваліфікації за цими ж статтями». 

Кваліфікуєте готування до злочину, замах на нього при такій 

конструкції за статтею Особливої частини, яка передбачає відповідний 

закінчений злочин з посиланням на частину статті, примітку до неї, де 

встановлено караність даного виду попередньої злочинної діяльності. 

Перелік злочинів, готування та замах на які тягне кримінальну 

відповідальність, встановлюється у спеціальній статті Загальної частини. При 

цьому скоєне кваліфікується з посиланням на дану статтю та статтю 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. 

Поняття готування до злочину 

Поняття готування до злочину, міститься у ч. 1 ст. 14 КК, недостатньо 

конкретне. У ній перераховані дії, в яких може полягати готування до 

злочину (до того ж, перелік не вичерпний), а характерні ознаки цієї стадії 

вчинення злочину у законодавчому визначенні не названі. Разом з тим 



 45 

кваліфікація готування до злочину передбачає точне встановлення його 

ознак. 

Аналіз кримінально-правових норм, теоретичних положень, практики 

дає змогу виділити такі ознаки готування до злочину. 

1) виконуються дії, які не описано в диспозиції статті Особливої 

частини, тобто які не належать до об’єктивної сторони цього злочину 

(наприклад, придбання в торговельній мережі кухонного ножа чи сокири для 

вчинення злочину за допомогою цих знарядь); 

2) винний виконує одну з дій, які названо в ч. 1 ст. 14 КК як види 

готування до злочину (наприклад, підшукання співучасників або змова на 

вчинення злочину); 

3) приготувальні дії є завершеними (наприклад, виготовлення відмички 

для протиправного відкриття замку на вхідній двері магазину); 

4) злочинна діяльність не продовжилася з причин, не залежних від волі 

винного (наприклад, у зв’язку з затриманням особи працівниками міліції у 

нього було виготовлена ним відмичка для протиправного відкриття замків). 

Розглянувши кожну з наведених ознак детальніше, можна не лише 

уточнити поняття готування до злочину, а й показати його відмінність, з 

одного боку, від виявлення умислу, а, з іншого — від замаху на злочин. 

Готування до злочину завжди виражається у конкретних діяннях. 

Як правило, це активна поведінка. Однак було б неправильним 

заперечувати можливість готування, яке полягає у іншому умисному 

створенні умов для вчинення злочину, шляхом бездіяльності. Наприклад, 

працівник, ідучи з роботи, не зачиняє вікно для того, щоб вночі проникнути 

у приміщення і вчинити крадіжку. Готування до злочину відрізняється від 

виявлення умислу саме тим, що готування — це конкретний акт злочинної 

поведінки, початок реалізації злочинного умислу , умисел, який знайшов 

свій зовнішній вираз у діях чи бездіяльності особи. 

Водночас готування до злочину характеризується тим, що 

вчиняються діяння, які не входять у об’єктивну сторону відповідного 

злочину, вони не вказані у диспозиції статті Особливої частини як 

обов’язкова ознака злочину, до якого має місце готування. Перехід до 

виконання об’єктивної сторони злочину означає, що є більш пізня стадія 

його вчинення — замах.  

Готування не пов’язане із законодавчою характеристикою злочину. Не 

існує переліку дій, у яких може виражатися готування до конкретного 

посягання, загальний же перелік таких дій, що міститься у ч. 1ст. 14 КК, не 

вичерпний, оскільки у законі йдеться про «інше умисне створення умов для 

вчинення злочину». Таке формулювання дозволяє підвести під поняття 

«готування» практично будь- яке діяння, яке характеризується відповідними 

об’єктивними та суб’єктивними ознаками. 

Об’єктивні ознаки готування полягають у тому, що відповідна 

поведінка причинно пов’язана з наступними діяннями винного. Готування — 

це не будь-яка дія чи бездіяльність, а лише та, що є етапом на шляху 

подальшого вчинення злочину. Неправильно вважати, що готування це лише 
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створення умов для виконання об’єктивної сторони злочину. Готування 

включає ширшу сферу дій. У юридичній літературі здавна зазначається, що 

приготувальні до злочину дії можуть бути зведені до трьох категорій.  

 підготовка до виконання злочинного діяння (добування засобів, які 

полегшують виконання або роблять можливим діяння; приведення цих 

засобів у стан, коли вони придатні для використання із злочинною метою; 

добування необхідних відомостей; усунення дійсних або уявних перешкод; 

приведення об’єкта посягання до такого стану, за якого можливо приступити 

до виконання задуманого; поставлення винного у таке становище, коли він 

може приступити до дії, тощо); 

 готування до користування плодами злочинного посягання; 

 готування безкарності вчиненого посягання. 

Зрозуміло, що відповідні дії (насамперед, вказані у пп. 2, 3) можуть 

бути віднесені до готування, якщо вони вчинені до виконання злочинного 

діяння, яке входить у об’єктивну сторону злочину, причому скоєні зі 

злочинною метою. 

Формулювання, яке міститься у ч. 1 ст. 14 КК, дозволяє твердити, що 

скоєне може бути кваліфіковане як готування до злочину лише за умови, що 

приготувальні дії були успішними, закінченими. Тобто, особа дійсно 

придбала знаряддя чи засоби вчинення злочину, пристосувала — 

видозмінила їх так, що вони стали придатні не для побутового, 

господарського чи іншого використання, а для вчинення злочину, створила 

умови для цього. Щодо цього М. С. Таганцев писав: засобом є не рушниця 

взагалі, а рушниця заряджена і така, яка знаходиться у злочинця за таких 

умов, щоб він міг вистрілити у жертву, не миш’як взагалі, а миш’як, 

підмішаний до їжі, питва і поставлений так, щоб жертва могла його вжити, 

тощо. 

Незавершене готування — «готування до готування» чи «замах на 

готування» — спроба придбати або пристосувати знаряддя чи засоби 

вчинення злочину, спроба створити умови для вчинення злочину не можуть 

оцінюватися як перша стадія скоєння злочину. Такі дії у силу їх віддаленості 

від закінченого посягання, у зв’язку з тим, що вони не складають реальної 

загрози об’єкту злочину, не становлять суспільної небезпеки і не відносяться 

чинним законодавством до злочинних. 

Нарешті, ознакою готування є те, що злочинна діяльність не 

продовжилася з причин, не залежних від волі винного. Особа, яка 

приготувалася до вчинення злочину, не перейшла до виконання об’єктивної 

сторони вимушено, у зв’язку з наявністю причин, незалежних від її волі — 

затримання органами влади, поведінка наміченої жертви, посилення охорони 

об’єкта, запровадження нових бланків документів тощо. Припинення 

злочинної діяльності за власною волею, незалежно від мотивів, за наявності 

можливості продовжити посягання і усвідомленні такої можливості свідчить 

про наявність добровільної відмови від вчинення злочину — обставини, за 

якої особа, що готувалася до вчинення злочину, не підлягає кримінальній 

відповідальності. 
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Загальні правила кваліфікації готування до злочину  

Готування до злочину кваліфікується з урахуванням загальних правил 

кваліфікації попередньої злочинної діяльності, підстав кримінальної 

відповідальності за неї. Тобто, скоєне кваліфікується за статтею Особливої 

частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин, з посиланням нач. 1 

ст. 14 КК. При цьому має бути констатована наявність усіх ознак складу 

відповідного закінченого злочину з урахуванням незавершеності його 

об’єктивної сторони, а також вчинення діяння, яке відповідає ознакам 

готування до злочину, що розглядалися спочатку. 

Кваліфікація окремих видів готування до злочину 

У теорії кримінального права і  на практиці виділяється ряд 

спеціальних питань кваліфікації готування до злочину. Вони потребують 

додаткового розгляду та обґрунтування. Одні з них пов’язані з кваліфікацією 

злочинів, які вчиняються у співучасті (невдалої співучасті, незавершеної 

співучасті), інші — мають специфіку в зв’язку з необхідністю враховувати 

вид умислу (альтернативний, неконкретизований). 

Кваліфікація невдалої співучасті у вчиненні злочину 

Невдала співучасть має місце тоді, коли, незважаючи на дії окремих 

співучасників, злочин не вчиняється чи у ньому не бере участь окрема особа, 

зокрема: 

 якщо особа, яка повинна була виступати як виконавець 

(співвиконавець), пособник, організатор злочину, не піддалася на вплив 

підбурювача; 

 якщо гаданий виконавець, співвиконавець, пособник, організатор 

добровільно відмовилися від вчинення злочину; 

 коли гаданий виконавець (співвиконавець), пособник, організатор 

злочину не змогли приступити до його виконання з причин, які не залежать 

від них; 

 якщо пособник вчинив дії після добровільної відмови виконавця чи 

після припинення його діяльності на стадії готування до злочину; 

 якщо виконавець не зміг скористатися сприянням пособника, 

зокрема, тоді, коли таке сприяння виявилося запізнілим (здійснене після 

вчинення посягання виконавцем чи після припинення його діяльності); 

 коли виконавець не виконав вказівок організатора злочину. 

При невдалій співучасті постає питання про кримінально-правову 

оцінку дій всіх учасників: як тих, що не вчинили злочин з власної волі, так і 

вимушено. 

Особа, яка не піддалася на вплив підбурювача або спочатку погодилася 

на вчинення певних дій, а згодом добровільно відмовилася від продовження 

посягання, не підлягає кримінальній відповідальності за злочин, у скоєння 

якого її втягували. 

Складнішою є справа з оцінкою дій того, хто безуспішно виступав як 

підбурювач — невдалого підбурювача. З чинного КК випливає, що у таких 

випадках співучасть у вчиненні злочину відсутня. У ч. 4 ст. 27 КК вказано, 
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що підбурювачем визнається особа, яка схилила до вчинення злочину (а не 

схиляла). Разом з тим підшукування співучасників, вплив на них потрібно 

вважати умисним створенням умов для вчинення злочину — тобто однією з 

при готувальних дій, про які йдеться у ч. 1 ст. 14 КК. Кваліфікація дій 

невдалого підбурювача (як і невдалого організатора) як готування до злочину 

не викликає сумніву тоді, коли його дії були успішними на певному етапі, 

тобто, за умови, що гаданий виконавець спочатку погодився на вчинення 

злочину. В такому разі є підстави вважати, що умови для вчинення злочину 

були вже створені, дальшого розвитку злочин не отримав з причин, 

незалежних від волі винного. 

Інша, як видається, ситуація має місце тоді, коли гаданий співучасник 

відразу відмовився від участі у злочині. Тобто, невдалість співучасті 

виявилася вже у момент вчинення дій підбурювачем. У цих випадках умови 

для вчинення злочину ще не створені, вони лише створюються. Тому такі дії 

немає підстав вважати готуванням до злочину, вони охоплюються поняттям 

виявлення умислу, що не тягне кримінальної відповідальності. 

Аналогічні підходи мають застосовуватися також при кваліфікації 

інших випадків невдалої співучасті у вчиненні злочину. Зокрема, пособник, 

який не зміг надати сприяння виконавцю чи вчинив все, що від нього 

очікується, але виконавець цим не скористався, не виконує об’єктивної 

сторони злочину, а лише умисно створює умови для його скоєння, тобто 

вчиняє готування до злочину. Гаданий виконавець, який не зміг приступити 

до виконання об’єктивної сторони не у зв’язку з добровільною відмовою, 

також зупиняється тільки на стадії готування до злочину. 

Кваліфікація досягнення змови на вчинення злочину 

Досягнення змови на вчинення злочину без скоєння подальших дій 

досягнення кваліфікують з урахуванням конструкції кримінально-правової 

норми, яка передбачає відповідальність за цей злочин: 

1) Стаття Особливої частини встановлює відповідальність за певну 

поведінку осіб, які попередньо змовилися. Досягнення самої лише змови про 

спільне вчинення злочину особами без подальших дій кваліфікують як 

готування до злочину, причому скоєне кваліфікують за ч.1 ст.14 та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідальність за злочин, вчинений за 

попередньою змовою групою осіб (наприклад, ч.1 ст.14, ч.2 ст.186 КК як 

готування до грабежу за попередньою змовою групою осіб). 

2) Стаття Особливої частини передбачає відповідальність за вчинення 

злочину групою осіб, причому незалежно від наявності чи відсутності 

попередньої змови. Досягнення змови на спільне вчинення такого злочину 

кваліфікують як готування до злочину – за ч.1 ст.14 та статтею Особливої 

частини, яка передбачає відповідальність за груповий злочин. 

3) Стаття Особливої частини спеціально не передбачає відповідальність 

за дії, вчинені групою осіб, тобто кваліфікація закінченого злочину не 

залежить від того, вчинено посягання однією особою чи групою осіб. 

Досягнення змови на спільне вчинення цього посягання кваліфікують як 

готування до злочину (наприклад, готування до придбання вогнепальної 
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зброї кваліфікують за ч.1 ст.14, ч.1 ст.263 КК). 

4) Стаття Особливої частини встановлює відповідальність за саме 

досягнення змови про спільне вчинення певних подальших дій (не за дії осіб, 

які змовилися, а за змову для дії). Саме досягнення змови у таких випадках 

кваліфікують як закінчений злочин (наприклад, організація озброєної банди 

кваліфікується як закінчений злочин, передбачений ст.257 КК). 

Кваліфікація згоди на участь у злочині 

Отримання згоди свідчить, що підбурювальна чи організаторська 

діяльність розпочалася, виразилася в конкретних діях, а скоєне (дії того, хто 

отримав згоду іншої особи на участь у спільному вчиненні злочину) 

кваліфікують як готування до злочину (наприклад, дії підбурювача, який 

схилив іншу особу на вчинення крадіжки і отримав на це згоду особи на 

дійсне її вчинення, кваліфікуються як готування до вчинення зазначеного 

злочину). 

Інша ситуація має місце тоді, коли внаслідок дій підбурювача особа, 

яка має виступати як виконавець чи пособник злочину, дає лише згоду на 

участь у його вчиненні. Сама згода на участь у злочині, яку не підкріплено 

іншими активними діями, свідчить лише про виявлення умислу вчинити 

злочин. Тому такі дії не може бути визнано як першу стадію вчинення 

злочину і, відповідно, їх не слід кваліфікувати як готування до злочину. 

Кваліфікація створення злочинної організації 

Дії зі створення злочинних організацій кваліфікують як закінчений 

злочин навіть тоді, коли вони не спричинили виникнення такої організації. 

Участь у злочинній організації є закінченим злочином з моменту 

вступу до неї. Особу вважають її учасником відтоді, відколи інші учасники 

виразили згоду на її прийняття до своєї спілки (У зазначених випадках 

наявним є закінчений склад злочину, передбачений ст.255 КК). 

Кваліфікація готування до злочину з негідними засобами 

Готування з недостатніми засобами кваліфікують за ч.1 ст.14 КК та 

статтею Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за злочині 

який був би виконаний за умов „достатності‖ засобів (наприклад, 

виготовлення саморобної рушниці, а в подальшому при експертному 

дослідженні було з’ясовано, що вона непридатна для вчинення пострілу, 

кваліфікується як готування до злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК). 

Готування з відсутніми засобами (коли винний помилявся щодо 

властивостей обраних засобів, вважав їх придатними) кваліфікують за ч.1 

ст.14 КК та нормою Особливої частини, яка передбачає відповідальність за 

закінчений злочин, який би могло бути вчинено за наявності відповідних 

засобів його вчинення (наприклад, виготовлення відмички за допомогою якої 

неможливо відімкнути замок). 

Готування з непридатними засобами (особа знала, що в нинішньому 

стані знаряддя чи засоби не здатні заподіяти шкоду, і тим не менше вчиняла 

певні дії, плануючи в майбутньому довести ці знаряддя чи засоби до 

належного стану) є лише „готуванням до готування‖, яке не тягне 

кримінальної відповідальності. 
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Кваліфікація готування до злочину при альтернативному та 

неконкретизованому умислі 

Готування до злочину при альтернативному умислі потрібно 

кваліфікувати за ч.1 ст.14 та статтею (частиною статті) Особливої частини 

КК, яка передбачає найменш небезпечний зі злочинів, які охоплює 

альтернативний умисел (готування до умисного тяжкого або середньої 

тяжкості тілесного ушкодження кваліфікується як готування до умисного 

нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження). 

Готування до злочину з неконкретизованим умислом кваліфікують за 

ч.1 ст.14 та статтею (частиною статті) Особливої частини КК, що передбачає 

відповідальність за найменш небезпечний зі злочинів, які охоплює 

неконкретизований умисел (наприклад, готування до вчинення крадіжки 

чужого майна чи розбою кваліфікується як готування до вчинення крадіжки). 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, 

усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину. Для готування характерною є повна відсутність дій, які описані в 

диспозиції статті Особливої частини, а тим більше суспільно небезпечних 

наслідків. 

 

Поняття замаху на злочин 

Поняття замаху на злочин потребує конкретизації через виділення 

ознак цієї стадії вчинення злочину. 

1) виконується діяння, яке описано в диспозиції статті Особливої 

частини, яке входить до об’єктивної сторони злочину; 

2) об’єктивна сторона злочину не є завершеною – не настають наслідки, 

або ж навіть діяння не доведено до кінця; 

3) злочин не доведено до кінця з причин, що не залежали від волі 

винного. 

Загальні правила кваліфікації замаху на злочин 

Замах на злочин кваліфікують за ч.2 або ч.3 ст.15 КК та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. При цьому 

потрібно встановити наявність усіх ознак складу закінченого злочину 

враховуючи незавершеність об’єктивної сторони, якщо замаху передували 

дії, у яких полягає готування до цього ж злочину (наприклад, недоведеність 

умислу на вчинення умисного вбивства з причин, що не залежали від волі 

винної особи кваліфікується як замах на умисне вбивство). 

Злочини, при вчиненні яких замах неможливий. 

Є низка посягань, при вчиненні яких відповідальність за замах не 

настає; відповідні діяння або не є кримінально караними, або ж становлять 

собою закінчений злочин, деякі з них вчиняють лише з непрямим умислом. 

До деліктів, стосовно яких замах неможливий, насамперед належать: 

1) заподіяння шкоди при перевищенні меж необхідної оборони; 
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2) заподіяння шкоди у стані сильного душевного хвилювання (у двох 

цих випадках стадія готування на вчинення злочину відсутня); 

3) злочини з формальним складом, об’єктивна сторона яких включає 

лише одну обов’язкову дію або бездіяльність (наприклад, незаконне 

поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи 

вважається закінченим злочином з моменту вчинення зазначеної дії). 

Кваліфікація закінченого та незакінченого замаху 

Вид замаху – закінчений чи незакінчений – при кваліфікації враховують 

посилаючись на ч.2 або ч.3 ст.15 КК. 

Неповне виконання дій, що їх винний вважав необхідними і достатніми 

для виконання посягання, за умови, що такі дії не передбачено нормою 

Особливої частини, не можна кваліфікувати як замах на злочин. Такі дії 

також оцінюють як юридичну помилку. 

Кваліфікація замаху при неконкретизованому та при 

альтернативному умислі 

Замах на злочин при неконкретизованому та альтернативному умислі 

кваліфікують, ґрунтуючись на тих самих засадах, що і готування з вказаними 

видами умислу. Тобто відповідальність має наставати за нормою Особливої 

частини, яка передбачає найменш тяжкий (найменш небезпечний) вид 

злочину. 

Кваліфікація замаху на злочин, який містить склад менш тяжкого 

закінченого злочину. 
Замах на злочин може поєднуватися з виконанням менш тяжкого 

посягання, вчиненого проти того ж потерпілого. Такий менш тяжкий злочин 

не підлягає самостійній кваліфікації, скоєне кваліфікують як замах на той 

злочин, що його бажав виконати винний (наприклад, особа мала умисел на 

заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, але в результаті її дій 

потерпілому було заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження; в цьому 

випадку дії винної особи кваліфікуються як замах на заподіяння умисного 

тяжкого тілесного ушкодження). 

Кваліфікація посягання при „відхиленні дії” 

При „відхиленні дії” посягання кваліфікують залежно від того, чи 

однакову відповідальність встановлено за посягання на об’єкт, якому винний 

прагнув заподіяти і якому фактично заподіяв шкоду, а також від 

суб’єктивного ставлення до фактично заподіяної шкоди: 

1) Відповідальність за „бажану” і „фактичну” шкоду передбачено 

однією і тією ж статтею Особливої частини – об’єкти збігаються, форма 

вини теж – таке посягання кваліфікують як відповідний закінчений злочин 

(наприклад, особа намагалася вчинити крадіжку у великому розмірі, і 

фактично цими діями заподіяла шкоду потерпілому у великому розмірі). 

2) Об’єкти збігаються, але шкоду заподіяно з необережності. У 

такому випадку скоєне кваліфікують за сукупністю норм – як замах на 

злочин, що його винний бажав виконати, та відповідний необережний злочин 

(наприклад, коли винна особа вчинила замах на крадіжку чужого майна з 

проникненням у приміщення, порушуючи правила безпеки залишила на місці 
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події недопалок від сигарети, в результаті чого виникла пожежа, була 

пошкоджена будівля та були спричинені тяжкі тілесні ушкодження (опіки) 

сторожу, який спав в іншому приміщенні цієї будівлі, і місцезнаходження 

якого було відомо винній особі). 

3) Об’єкти збігаються, стосовно фактично заподіяної шкоди немає ні 

умислу, ні необережності – скоєне кваліфікують лише як замах на злочин, що 

його винний бажав виконати. 

4) Відповідальність за бажану і фактично заподіяну шкоду 

передбачено різними кримінально-правовими нормами, причому злочин, який 

фактично вчинено, є менш небезпечним, ніж той, що його винний прагнув 

виконати – скоєне кваліфікують за сукупністю норм – як замах на злочин, 

що його винний бажав вчинити, та як закінчений фактично вчинений злочин 

(наприклад, винна особа намагалася вчинити грабіж з проникненням у 

житло, а фактично вчинила крадіжку; в цьому випадку дії винної особи 

кваліфікуються як замах на грабіж з проникненням у приміщення та як 

крадіжка з проникненням у приміщення). 

5) Відповідальність за бажану і фактичну шкоду передбачено різними 

кримінально-правовими нормами, причому фактично заподіяну шкоду 

спричинено з необережності чи випадково – скоєне кваліфікують також за 

сукупністю норм про замах на злочин, що його винний бажав вчинити та 

норм про відповідний необережний злочин. При випадковому заподіянні 

шкоди скоєне кваліфікують лише за нормою про замах на злочин, що його 

винний бажав вчинити (наприклад, коли винна особа проникла в житло з 

метою крадіжки, але був викритий і з метою втечі з місця події відштовхнув 

хазяйку, в результаті чого їх заподіяно середньої тяжкості тілесні 

ушкодження; в цьому випадку дії винної особи кваліфікуються як замах на 

крадіжку з проникненням у житло та необережне заподіяння середньої 

тяжкості тілесних ушкоджень потерпілій). 

6) Відповідальність за бажану і фактичну шкоду передбачено різними 

нормами, однак фактично заподіяно більшу шкоду, ніж та, яку охоплював 

умисел винного. Якщо при цьому є різна форма вини щодо бажаної і 

фактичної шкоди, то скоєне кваліфікують за сукупністю – як замах на 

злочин, що його прагнув вчинити винний, та як відповідний необережний 

злочин. Якщо ж має місце прямий умисел щодо бажаної шкоди і непрямий – 

стосовно фактично заподіяної, то скоєне кваліфікують лише за нормою про 

більш тяжкий злочин (наприклад, коли винна особа проникла в житло з 

метою крадіжки, але був викритий і з метою втечі з місця події відштовхнув 

хазяйку, в результаті чого їх заподіяно тяжкі тілесні ушкодження; в цьому 

випадку дії винної особи кваліфікуються як замах на крадіжку з 

проникненням у житло та необережне заподіяння тяжкого тілесного 

ушкодження потерпілій). 

Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 

або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, якщо при цьому 

злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. 
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Замах на злочин кваліфікують за ч.2 або ч.3 ст.15 КК та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. При 

цьому потрібно встановити наявність усіх ознак складу закінченого злочину 

враховуючи незавершеність об’єктивної сторони, якщо замаху передували 

дії, у яких полягає готування до цього ж злочину (наприклад, недоведеність 

умислу на вчинення умисного вбивства з причин, що не залежали від волі 

винної особи кваліфікується як замах на умисне вбивство). 

 

Питання кваліфікації і добровільна відмова від вчинення злочину 

Згідно з ч.2 ст.17 КК діяння особи, яка добровільно відмовилася від 

доведення злочину до кінця, підлягають кримінально-правовій кваліфікації 

лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад 

містить склад іншого злочину. 

У зв’язку із застосуванням ст.17 КК слід вирішувати цілу низку питань 

кримінально-правової кваліфікації. До них належать: 

1) посягання, від доведення якого до кінця була добровільна відмова, 

кваліфікують як злочин; 

2) визначення того, що добровільна відмова сталася до моменту 

закінчення злочину; 

3) встановлення ознак добровільної відмови; 

4) відмежування добровільної відмови від суміжних інститутів 

кримінального права. 

Посягання, від якого здійснюють добровільну відмову 

Посягання, від якого відмовляється особа, є кримінально караним, 

отже: 

- передбачене певною статтею Особливої частини кримінального 

закону як злочин; 

- вчинене за наявності всіх обов’язкових ознак складу злочину (з 

урахуванням його незавершеності); 

- є суспільно небезпечним, на нього не поширюються положення про 

малозначність (ч.2 ст.11 КК), його не вчинено за обставин, які усувають 

злочинність діяння. 

Не може мати місце добровільна відмова щодо об’єктивно суспільно 

небезпечного посягання, яке не є кримінально-протиправним, щодо діяння, 

яке через малозначність не становить суспільної небезпеки тощо. 

Результат кримінально-правової кваліфікації при добровільній 

відмові 

Добровільна відмова погашає всі кримінально-правові наслідки раніше 

вчиненого незавершеного посягання: 

- його не може бути враховано як елемент множинності злочинів, 

зокрема при повторності; 

- його не враховують при призначенні покарання як обставину, що 

обтяжує відповідальність (передбачено п.1 ч.1 ст.67 КК); 

- стосовно нього не починається перебіг строку давності притягнення 

до кримінальної відповідальності; 



 54 

- воно не є перешкодою для звільнення від кримінальної 

відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду 

чи на поруки; 

- воно не є підставою для відміни звільнення від покарання з 

випробуванням (ч.3 ст.78, ч.6 ст.79 КК) чи умовно-дострокового звільнення 

від відбування покарання (ч.4 ст.81 КК). 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з добровільною 

відмовою є безумовним, воно за наявності передбачених законом умов 

правомірності виступає обов’язком органів, які здійснюють кримінальну 

юрисдикцію. 

Кваліфікація повністю невдалої добровільної відмови 

Добровільна відмова від вчинення злочину може бути успішною і 

невдалою (повністю невдалою і частково невдалою). 

Повністю невдалу добровільну відмову кваліфікують як закінчений 

злочин, виходячи з фактично заподіяної шкоди, інших обставин вчинення 

злочину. При цьому факт спроби відмовитися від вчинення злочину не може 

впливати на визначення обставин, які обумовлюють ту чи іншу кваліфікацію, 

зокрема мотивів. 

Кваліфікація частково невдалої добровільної відмови 

Кваліфікація частково невдалої добровільної відмови включає оцінку і 

не доведеного до кінця злочину, стосовно від вчинення злочину якого мала 

місце відмова, і фактично вчиненого. 

Добровільну відмову оцінюють на загальних підставах, тобто особу 

звільняють від кримінальної відповідальності за розпочату злочинну 

діяльність – за той злочин, який вона спочатку прагнула вчинити. Заподіяну 

шкоду кваліфікують як закінчений менш небезпечний злочин, виходячи з 

фактичних наслідків. 

Невдалу добровільну відмову, залежно від того, була вона повною чи 

частковою, кваліфікують або як умисний злочин, або як злочин, вчинений з 

необережності. 

Кваліфікація добровільної відмови при сукупності злочинів 

При вчиненні сукупності злочинів, добровільну відмову оцінюють 

окремо щодо кожного з посягань, які утворюють таку сукупність. За злочини, 

від яких винний не відмовився, або відмова від яких була невдалою, настає 

кримінальна відповідальність на загальних підставах. 

Добровільна відмова при співучасті 

Добровільна відмова співучасника передбачає, щоб завдяки його 

поведінці стало неможливим спільне вчинення злочину. Тому добровільну 

відмову при співучасті визначають враховуючи вид співучасника та форму 

співучасті. 

Добровільна відмова виконавця злочину може полягати в активних діях 

або ж у бездіяльності. При вчиненні злочину кількома співвиконавцями, 

добровільна відмова одного з них має полягати в такому впливі на іншого, 

при якому не виконується об’єктивна сторона злочину. Якщо діяльність 
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одного зі співвиконавців є передумовою вчинення посягання іншими, то для 

добровільної відмови досить його бездіяльності. 

Організатор і підбурювач злочину для добровільної відмови мають 

відвернути вчинення посягання виконавцем. 

Добровільна відмова пособника злочину залежно від конкретних 

обставин має виражатися або в бездіяльності, або в активних діях. Активні дії 

вимагаються тоді, коли таке сприяння вже надано. 

Не підлягають кримінальній відповідальності лише ті співучасники, які 

здійснили добровільну відмову. Для інших учасників злочину він буде не 

доведений до кінця з причин, не залежних від їх волі, відмова – вимушеною. 

Їх дії кваліфікують як готування до злочину або замах на нього залежно від 

того, які дії вчинив виконавець злочину. 

За загальним правилом, неможлива добровільна відмова від участі у 

злочинній організації. Вихід з такої організації слід кваліфікувати не як 

добровільну відмову, а як дієве каяття. Учасник злочинної організації може 

вчинити добровільну відмову від окремих посягань, вчинюваних у складі 

організації іншими учасниками, якщо такі злочини підлягають самостійній 

кваліфікації. 

На відміну від злочинної організації участь в організованій групі 

допускає добровільну відмову. Добровільна відмова керівника чи 

організатора злочинної групи має виражатися в діях, завдяки яким 

припиняється існування такої групи. 

 

Відповідно до ст. 17 КК України: 

1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю 

волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона 

усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 

 2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, 

підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично 

вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. 

Під час кримінально-правової кваліфікації добровільної відмови повинні 

вирішуватися наступні питання: посягання, від доведення якого до кінця 

була добровільна відмова, кваліфікують як злочин; визначення того, що 

добровільна відмова сталася до моменту закінчення злочину; встановлення 

ознак добровільної відмови; відмежування добровільної відмови від 

суміжних інститутів кримінального права. 

За загальним правилом, злочин визнають закінченим, якщо у фактично 

скоєному є всі ознаки посягання, передбачені кримінально-правовою 

нормою. 

Правила кваліфікації закінченого злочину: у скоєному є всі обов’язкові 

ознаки відповідного складу злочину; діяння, які вчинено до моменту 

закінчення посягання, але у зв’язку з ним, підлягають додатковій 

(самостійній, окремій) кваліфікації за умови, що їх не охоплюють ознаки 

цього злочину – коли має місце сукупність злочинів; діяння, вчинені після 

закінчення злочину, не впливають на кваліфікацію цього посягання, якщо 
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вони не становлять собою іншого злочину ; діяння, вчинені після закінчення 

злочину, підлягають додатковій кваліфікації тоді, коли вони утворюють 

самостійний злочин;. 

Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, 

усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину. Для готування характерною є повна відсутність дій, які описані в 

диспозиції статті Особливої частини, а тим більше суспільно небезпечних 

наслідків. 

Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 

або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, якщо при цьому 

злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. 

Замах на злочин кваліфікують за ч.2 або ч.3 ст.15 КК та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. При 

цьому потрібно встановити наявність усіх ознак складу закінченого злочину 

враховуючи незавершеність об’єктивної сторони, якщо замаху передували 

дії, у яких полягає готування до цього ж злочину (наприклад, недоведеність 

умислу на вчинення умисного вбивства з причин, що не залежали від волі 

винної особи кваліфікується як замах на умисне вбивство). 

Відповідно до ст. 17 КК України: 

1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю 

волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона 

усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 

 2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, 

підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично 

вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. 

Під час кримінально-правової кваліфікації добровільної відмови 

повинні вирішуватися наступні питання: посягання, від доведення якого до 

кінця була добровільна відмова, кваліфікують як злочин; визначення того, що 

добровільна відмова сталася до моменту закінчення злочину; встановлення 

ознак добровільної відмови; відмежування добровільної відмови від 

суміжних інститутів кримінального права. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Кваліфікація закінченого злочину. 

2. Кваліфікація готування до злочину. 

3. Кваліфікація замаху на злочин. 

4. Кваліфікація посягання при „відхиленні дії‖. 

5. Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення 

злочину. 

 

 

2. ПОЛОЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У 

СПІВУЧАСТІ  
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Поняття співучасті у злочині 

Порівняно з визначенням, яке було в раніше чинному КК (ч.1 ст.19 КК 

України 1960 р.), новизна визначення співучасті полягає в такому: 

1) додатково наголошено, що співучасть можлива лише при вчиненні 

умисного злочину; 

2) чітко визначено, що співучасть передбачає участь декількох 

суб’єктів злочину. Тим самим усунено підстави для позицій, згідно з якими 

визнавали, що вчинення злочину групою осіб (при зґвалтуванні, грабежі, 

розбої) має місце і тоді, коли лише один учасник такої „групи‖ підлягав 

кримінальній відповідальності. 

Злочини, при вчиненні яких співучасть неможлива 

Є випадки, коли вчинення злочину кількома особами не є співучастю, і 

відповідно, кожна особа відповідає за злочин, вчинений індивідуально. До 

них належать: 

1) вчинення злочину лише однією деліктоздатною особою (із 

залученням неосудних, малолітніх, осіб, які діють без вини). Коли ж злочин 

вчиняють кілька осіб, але всіх учасників, крім одного, не притягають до 

кримінальної відповідальності чи звільняють від неї у зв’язку з 

процесуальними перепонами, то є всі підстави визнавати цей злочин 

вчиненим у співучасті; 

2) спільне вчинення кількома особами необережного злочину; 

3) використання необережності іншої особи для вчинення злочину; 

4) відсутність сумісності посягання – зв’язку між діями осіб, які 

вчиняють злочини; 

5) відсутність двостороннього суб’єктивного зв’язку між особами, за 

участю яких вчинено злочин. 

Співвідношення співучасті у злочині і деяких діянь, передбачених 

статтями Особливої частини КК 

Діяння, які у статтях Особливої частини КК позначено як „втягнення‖, 

„схиляння‖, „примушування‖, „заклики‖, „втручання‖, „впливи‖ і т, п. 

відрізняються від підбурювання до певних злочинів, їх організації чи 

пособництва в них. При цьому важливими видаються такі положення: 

1. Співучасть у злочині передбачає вплив на конкретну особу, яка має 

виступити як виконавець чи інший співучасник злочину. Діяння ж, які 

полягають у закликах, схилянні тощо, можуть бути адресованими і до певної 

особи, і до невизначеного кола осіб. 

2. Співучасть – це спільне вчинення певного злочину. Співучасть 

завжди конкретна, стосується злочину, який має бути виконаним у той чи 

інший час, у тому чи іншому місці, полягати у вчиненні обумовлених 

співучасниками діянь тощо. Розглядувані ж діяння спрямовані на те, щоб 

викликати бажану поведінку особи, яка зовсім не обов’язково має полягати у 

вчиненні визначеного в часі і місці діяння. 

3. Співучасть – це участь у злочині декількох суб’єктів злочину, тобто 

тих, хто підлягає кримінальній відповідальності. Діяння ж, про які йде мова, 
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можуть вчиняти і стосовно осіб, які не підлягають кримінальній 

відповідальності, зокрема малолітніх. 

4. Закон визначає співучасть як успішну, результативну діяльність. 

Скоєне кваліфікують як посягання, вчинене у співучасті, за умови, що 

виконавець вчинив дії, які є злочинними. Водночас, аналізовані діяння 

тягнуть кримінальну відповідальність незалежно від того, наскільки 

ефективними вони були, вдалося чи не вдалося винному викликати 

відповідну поведінку в тих, кого він схиляв, втягував, примушував, закликав, 

безвідносно до того, звертався чи не звертався хтось у відповідні „місця‖. 

Можливі ситуації, коли передбачені нормами Особливої частини 

розглядувані посягання одночасно містять і ознаки співучасті у злочині. 

Підстава відповідальності за злочини, вчинені у співучасті 

У теорії кримінального права поширена думка, що співучасть не 

створює якихось особливих підстав кримінальної відповідальності. Це 

означає, що на посягання співучасників поширюються вироблені в теорії 

кримінального права та на практиці положення, що стосуються врахування 

стадії вчинення злочину, помилки і т.д. Підставою ж кримінальної 

відповідальності визнано склад злочину в посяганні особи, яка вчинила 

злочин. 

У діянні пособника, організатора, підбурювача злочину відсутні всі 

ознаки складу відповідного злочину, вказані в диспозиції статті Особливої 

частини. Такі співучасники склад злочину виконують лише сукупними 

діяннями, завдяки тому, що їх поведінка поєднується з діянням виконавця. 

Тому обґрунтованим є твердження, що склад злочину в діянні 

підбурювача, організатора, пособника злочину передбачено і відповідною 

частиною ст.27 КК, і статтею Особливої частини про злочин, який вчинив 

виконавець. Тому їх посягання належить кваліфікувати за частиною 3 (4, 5) 

ст.27 КК та нормою Особливої частини про злочин, який вчинив виконавець. 

Кваліфікація діянь співучасників за статтями Особливої частини 

КК 

Від викладеного вище правила про те, що кваліфікацію всіх 

співучасників визначає кваліфікація діяння виконавця злочину, допускаються 

відступи. Вони зумовлені пануванням в українському кримінальному праві 

принципу суб’єктивного інкримінування та тим, що кваліфікація дій кожного 

учасника злочину носить індивідуальний характер. Діяння співучасників 

кваліфікують за різними статтями Особливої частини у випадках: 

1) коли виконавець та інші співучасники або кілька співвиконавців 

неоднаково усвідомлюють суспільно небезпечний характер своєї дії або 

бездіяльності; 

2) коли окремі зі співучасників допускають помилку у визначенні 

фактичних обставин справи; 

3) при вчиненні посягання з альтернативним чи неконкретизованим 

умислом; 

4) коли має місце ексцес у діях когось зі співучасників; 

5) коли має місце відхилення дії; 
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6) якщо окремі співучасники мають індивідуальні особливості, які 

характеризують особу певного учасника спільного злочину і впливають лише 

на його відповідальність; 

7) у зв’язку з тим, що одні з них досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність за злочин, вчинюваний у співучасті, а інші – ні. 

Загальні правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті 

При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, потрібно: 

1) встановити, чи має місце співучасть; 

2) визначити вид співучасті і встановити, чи її слід кваліфікувати з 

посиланням на ст.27 КК чи лише за статтею Особливої частини; 

3) встановити вид співучасника і, якщо потрібно послатися при 

кваліфікації на ст.27 КК, визначити частину цієї статті; 

4) встановити форму співучасті та при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст. 28 КК визначити частину цієї статті; 

5) з’ясувати, який злочин вчинили співучасники, і яка норма Особливої 

частини його передбачає; 

6) визначити, чи всі співучасники відповідають за однією і тією ж 

нормою Особливої частини, чи за різними, і якщо так, то за якими саме. 

Діяння кожного зі співучасників кваліфікують окремо. До того ж, 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених у співучасті чи без неї 

злочинів. 

 

 При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, потрібно: 

встановити, чи має місце співучасть; визначити вид співучасті і встановити, 

чи її слід кваліфікувати з посиланням на ст.27 КК чи лише за статтею 

Особливої частини; встановити вид співучасника і, якщо потрібно послатися 

при кваліфікації на ст.27 КК, визначити частину цієї статті; встановити 

форму співучасті та при необхідності посилання при кваліфікації на ст. 28 

КК визначити частину цієї статті; з’ясувати, який злочин вчинили 

співучасники, і яка норма Особливої частини його передбачає; визначити, чи 

всі співучасники відповідають за однією і тією ж нормою Особливої частини, 

чи за різними, і якщо так, то за якими саме. 

 Діяння кожного зі співучасників кваліфікують окремо. До того ж, 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених у співучасті чи без неї 

злочинів. 

Співучасників поділяють на види залежно від характеру виконуваних 

ролей. Відповідно, кожного співучасника, а отже і вид співучасника, 

визначають з урахуванням тих дій, які вчиняє винний під час злочинного 

посягання. Виділення видів співучасників має значення стосовно співучасті з 

розподілом ролей – співучасті у вузькому розумінні слова. 

В окремих злочинах можуть бути відсутні всі види співучасників або 

ж, навпаки, буде кілька співучасників одного й того ж виду. Може мати місце 

й ситуація, коли в одній і тій самій особі „збігається‖ кілька видів 

співучасників, тобто особа відіграє кілька ролей одночасно (наприклад, 

підбурювач водночас є й одним із виконавців цього злочину). 
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Види співучасників 

Чинне законодавство виділяє чотири види співучасників: 

1) виконавець (співвиконавець) злочину; 

2) підбурювач до злочину; 

3) організатор злочину; 

4) пособник злочину. 

У теорії кримінального права та в слідчо-прокурорській і судовій 

практиці виділяють ще й ініціатора (зачинщика) злочину. У літературі 

правильно наголошують, що ініціатор – це не окремий вид співучасника, а 

додаткова характеристика виконавця, підбурювача чи організатора, яка 

свідчить про підвищену суспільну небезпечність особи. 

Існує певна специфіка у виділенні видів співучасників стосовно 

злочинних організацій. Сам кримінальний закон у нормах Особливої частини 

виділяє: 

1) осіб, які є організаторами таких співтовариств, займаються їх 

створенням; 

2) осіб, які керують злочинною організацією; 

3) учасників; 

4) осіб, що беруть участь у злочинах, вчинюваних злочинною 

організацією; 

5) осіб, що займаються фінансуванням, постачанням злочинних 

організацій. 

Поняття та ознаки виконавця злочину 

Про виконавця злочину говорять лише щодо злочинів, вчинених у 

співучасті. Коли йдеться про вчинення злочину поза співучастю, то особу 

називають не виконавцем, а просто суб’єктом злочину. 

Поняття виконавця злочину, яке наведено в ч.2 ст.27 КК, можна 

конкретизувати. Виконавцем злочину визнають особу, яка: 

2) є фізичною, досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, осудна, наділена ознаками спеціального суб’єкта 

посягання: 

3) виконала закінчений злочин, або вчинила замах на злочин, або 

вчинила готування до злочину; 

4) виконала об’єктивну сторону злочину повністю: 

- особисто – власними діями; 

- використала того, хто не досягнув віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність; 

- використала неосудного; 

- змусила вчинити певні дії чи утриматися від них застосувавши 

примус, який виступає як непереборна сила; 

- використала того, хто діє без потрібної для цього злочину форми і 

виду вини, мотиву, мети. 

Поняття співвиконавця злочину 

У виконанні об’єктивної сторони злочину може брати участь одразу 

кілька осіб. При цьому можливі різні варіанти їх участі: 
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1. Кожен з учасників своїми діяннями повністю виконує об’єктивну 

сторону – є кілька виконавців злочину. 

2. Жоден з учасників своїми діяннями повністю об’єктивної сторони не 

виконує, кожний із них виконує лише частину об’єктивної сторони, у цілому 

ж вона має місце лише завдяки спільній діяльності кількох учасників – 

виконавець збірний. 

3. Один (чи кілька) учасників повністю виконує об’єктивну сторону 

посягання, а інший (інші) лише його частину – виконавець частковий. 

Ті випадки, коли об’єктивну сторону злочину виконують кілька осіб, у 

теорії кримінального права та на практиці прийнято називати 

співвиконавством у злочині. Виділення співвиконавця серед інших 

співучасників має значення тоді, коли співвиконавець повністю не виконує 

об’єктивної сторони злочину, тобто коли виконавець злочину „збірний‖ або 

„частковий‖. З огляду на це, можна запропонувати таке визначення: 

співвиконавець злочину – це особа, яка виконує частину об’єктивної сторони 

злочину. 

У злочинах зі спеціальним суб’єктом співвиконавець не обов’язково 

має бути наділений ознаками такого суб’єкта. 

Кваліфікація посягання виконавця, співвиконавця злочину 

У статтях Особливої частини кримінального закону описано злочин, 

вчинений виконавцем, у його посяганні є всі ознаки відповідного складу 

злочину, і за практикою, яка склалася, і яку підтримує більшість 

теоретиків, його кваліфікують лише за статтею Особливої частини, без 

посилання на ч.2 ст.27 КК. Зараз такий підхід закріплено в ч.1 ст.29 КК. 

Кваліфікація дій організатора, підбурювача, пособника злочину 

Організатор, підбурювач, пособник злочину звичайно не вчиняють дій, 

передбачених диспозицією статті Особливої частини. Їх діяльність 

передбачено сукупністю положень, які містить відповідна частина ст.27 

КК та стаття Особливої частини, яка передбачає діяння виконавця злочину 

(за загальним правилом). 

Кваліфікація підбурювання 

Відповідно до поняття, наведеного в ч. 4 ст. 27 КК, підбурювачем є 

особа, яка схилила до вчинення злочину. У цьому визначенні прямо не 

сказано, у ролі співучасника якого виду має виступати підбурюваний. 

Найчастіше підбурюють особу, яка виступає виконавцем злочину. Однак 

підбурювати можна і до організації злочину, пособництва в ньому. Не 

виключено й підбурювання до підбурювання, яке ще можна назвати 

„посереднім‖ підбурюванням. Підбурювання до підбурювання, підбурювання 

до організації злочину, підбурювання до пособництва у злочині слід 

кваліфікувати як будь-яке підбурювання – за ч.4 ст.27 та відповідною 

статтею Особливої частини КК. 

Кваліфікація дій „організаторів”, „підбурювачів”, „пособників”, які 

передбачено Особливою частиною КК 

Організаторські, підбурювальні, пособницькі дії, які передбачає 

диспозиція кримінально-правової норми, кваліфікують лише за статтею 



 62 

Особливої частини КК без посилання на ст.27 КК як посягання виконавця 

злочину. 

Той факт, що злочин вчиняє не одна особа, відображено у 

формулюванні диспозиції норми, яка передбачає таку співучасть особливого 

роду. 

Кваліфікація необхідної співучасті 

Чинне законодавство передбачає випадки, коли злочини може бути 

вчинено лише у співучасті. Обов’язковий характер співучасті полягає в тому, 

що одна особа не може вчинити злочин, принаймні закінчене посягання. 

При необхідній співучасті кожна з осіб виступає як виконавець 

власного злочину – не діяльність кількох осіб утворює один злочин, а кілька 

злочинів (кожний з яких своєю чергою вчинено одноособово або у 

співучасті) утворюють необхідну співучасть. 

Загальні правила кваліфікації необхідної співучасті: 

1. Посягання кваліфікують за нормами, що передбачають необхідну 

співучасть у злочинах, якщо встановлено всі ознаки кожного зі злочинів, що 

утворюють таку співучасть. 

2. Відсутність спільних ознак вчинюваних злочинів означає, що скоєне 

не можна кваліфікувати за нормами, які передбачають необхідну співучасть. 

Кваліфікація при поєднанні в одній особі функцій співучасників 

кількох видів 

Кваліфікуючи дії співучасника, який поєднує кілька функцій, доцільно не 

акцентувати увагу на якійсь одній з них, а посилатися на кожну з частин 

ст.27 КК, що передбачає діяльність певних видів співучасників та відповідну 

статтю Особливої частини. Така кваліфікація покаже справжню роль 

кожної особи у вчиненні злочину сприятиме призначенню покарання з 

урахуванням характеру та ступеня участі у спільному вчиненні злочину. 

Врахування ознак, які характеризують суб’єктивну сторону 

Ознаки, які характеризують суб’єктивну сторону злочину, можуть бути 

наявними в одних співучасників і бути відсутніми в інших. Оскільки в 

диспозиції статті Особливої частини описано посягання виконавця, то саме 

його діяння має характеризуватися всіма обов’язковими ознаками складу, 

зокрема й ознаками суб’єктивної сторони злочину. Отже, посягання можна 

кваліфікувати за статтею, яка передбачає певний вид умислу, мотив, мету, 

лише тоді, коли відповідні ознаки є у виконавця злочину. І навпаки, 

відсутність певних ознак у виконавця, виключає можливість кваліфікації 

скоєного за відповідною статтею, хоча б ті чи інші ознаки були в інших 

співучасників. 

Врахування ознак, які характеризують об’єктивну сторону 

посягання 

Об’єктивні ознаки складу злочину „неподільні‖, вони стосуються 

злочину загалом і кожного зі співучасників. Тому за статтею Особливої 

частини, яка передбачає певний спосіб, час, місце, обстановку, знаряддя 

вчинення злочину, настання чи можливість настання тяжких наслідків, 
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кваліфікують дії всіх співучасників. Водночас, відповідну статтю не може 

бути інкриміновано окремим співучасникам: 

- у зв’язку з тим, що їх умисел не охоплює зазначені ознаки; 

- оскільки вони мають місце внаслідок ексцесу, допущеного одним зі 

співучасників. 

Значення віку окремих співучасників 

Вік співучасника є ознакою, що характеризує його особу, тому він не 

впливає на кваліфікацію діянь інших співучасників. 

Діяння співучасників, які досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, потрібно кваліфікувати за статтями Особливої 

частини КК, які передбачають злочин, склад якого вони фактично виконали, 

об’єктивні і суб’єктивні ознаки якого є в їх посяганні. При цьому 

кваліфікацію дій тих співучасників, які не досягли віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, не беруть до уваги. 

Кваліфікація при залученні осіб, яких не можна притягнути до 

кримінальної відповідальності 

Якщо особа, що не підлягає кримінальній відповідальності, виконувала 

організаторські, підбурювальні, пособницькі функції, то діяння того, хто її 

використовував, слід кваліфікувати, відповідно, як організатора, 

підбурювача, пособника злочину. Крім відомого в кримінальному праві 

поняття посереднього виконавця, слід оперувати и поняттями „посередній 

організатор‖, „посередній підбурювач‖, „посередній пособник‖ злочину. 

Звільнення від кримінальної відповідальності чи непритягнення до неї 

має особистий характер, його правові наслідки поширюються лише на осіб, 

які підлягають відповідним мірам. Той факт, що в конкретному злочині не 

притягнуто до відповідальності виконавця злочину чи іншого співучасника, 

аж ніяк не означає, що зміниться правова оцінка діянь інших співучасників. 

 

1. Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності 

за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним 

злочин. 

 2. Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній 

відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною 

статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений 

виконавцем. 

 3. Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, 

ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що 

обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього 

Кодексу як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, 

ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини. 

4. Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за 

діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом. 

 

Співвідношення форми співучасті та виду співучасника 
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Якщо вид співучасника виділяють з урахуванням ролі, яку він виконує, 

то форма співучасті характеризує ступінь згуртованості співучасників, те, 

наскільки узгодженими були їхні дії, наскільки стійке їхнє об єднання. 

Врахування при кваліфікації виду співучасника передбачає визначення його 

індивідуальної ролі у спільному злочині. Врахувати ж форму співучасті при 

кваліфікації означає дати оцінку діям усіх співучасників, визначити міру їх 

згуртованості. 

Що тісніша взаємодія між співучасниками, тобто що вища форма 

співучасті, то менше значення має характер дій кожного з учасників 

спільного злочину для оцінки суспільної небезпеки його посягання. Більшого 

значення набуває сам факт належності до певного типу об’єднання 

злочинців. 

Класифікація форм співучасті 

У цілях кримінально-правової кваліфікації доцільно враховувати 

форми співучасті, які виділяють: 

1) за ступенем згуртованості співучасників – неорганізована співучасть 

(група осіб; група, яка діє за попередньою змовою) і організована співучасть 

(організована група, злочинна організація); 

2) за формою вираження в КК – співучасть, яку регламентує Загальна 

частина (співучасть у власному розумінні), та співучасть, яку передбачено 

статтями Особливої частини КК (співучасть особливого роду). 

 

Існує ієрархія форм співучасті. Ступінь згуртованості дій співучасників 

зростає в такому порядку: 

Група; 

група за попередньою змовою; 

організована група; 

злочинна організація. 

Кваліфікація злочину, вчиненого групою осіб 

Вчинення злочину групою осіб має місце за таких ознак (ч.1 ст.28 КК): 

1) кількісна група включає два або більше учасники; 

2) роль кожного з учасників групи у вчиненні злочину – вони 

виступають як виконавці злочину; 

3) ступінь згуртованості учасників групи, яку характеризує відсутність 

попереднього зговору між ними. 

Виходячи з розуміння групи осіб, можна сформулювати правила 

кваліфікації відповідних злочинів. 

Діяння учасників групи – осіб, які діють погоджено, виконують 

об’єктивну сторону злочину, – кваліфікують безпосередньо за статтею 

Особливої частини, яка передбачає вчинення злочину групою осіб. 

Посягання організаторів, підбурювачів та пособників злочину, 

вчиненого групою осіб – не учасників такої групи – кваліфікують з 

посиланням на відповідну частину ст.27 КК та статтю Особливої частини, яка 

передбачає злочин, вчинений групою осіб. 
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Якщо група виконує злочин, у диспозиції статті про який не 

передбачено вчинення злочину групою осіб, то скоєне кваліфікують з 

посиланням на відповідну частину ст.27 та ч.1 ст.28 КК. При цьому діяння 

учасників групи – виконавців або співвиконавців – кваліфікують з посиланням 

на ч.2 ст.27 КК, діяння інших співучасників – з посиланням на ч.3, 4 або 5 

ст.27 КК. 

Кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб 

Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб 

викладено в ч.2 ст.28 КК. Щоб з’ясувати його, доцільно порівняти ознаки цієї 

форми співучасті з ознаками її форми, розглянутої вище (див. таблицю 2). 

Попередня змова трансформує зміст поняття такої групи, порівняно з 

простою групою (яка діє без попередньої змови). Вирішальним є те, що змова 

нівелює роль окремого учасника – кожного з тих, хто діє відповідно до 

змови, в інтересах групи виконуючи певні функції в спільному посягання, 

прирівнюють до виконавця, навіть тоді, коли він особисто не виконує 

об’єктивної сторони злочину. 

Таблиця 2. Ознаки неорганізованих форм співучасті 

Характерна ознака 

Зміст ознак, притаманних дію форми співучасті 

ГРУПА ОСІБ 
ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ 

ГРУПА ОСІБ 

Кількість учасників Двоє або більше 

Роль учасників 
Участь кількох 

виконавців 
Спільна участь у вчиненні злочину 

Момент виникнення 

співучасті визначеної 

форми 

Без попередньої 

змови 

Заздалегідь, тобто домовилися про 

спільне вчинення злочину до його 

початку 

 

Злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, кваліфікують 

враховуючи те, як сформульовано статтю Особливої частини КК. Вона має 

відображати те, що злочин вчинено при відповідній формі співучасті, 

диференціювати учасників групи та інших осіб. При цьому можливі такі 

варіанти: 

1. У диспозиції статті передбачено вчинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб (тобто ця форма співучасті виступає як співучасть 

особливого роду) – діяння учасників групи кваліфікують лише за відповідною 

частиною статті Особливої частини КК, без посилання на статті 



 66 

Загальної частини. Участь у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до 

складу групи, кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27 КК. 

2. У диспозиції статті вчинення злочину за попередньою змовою 

групою осіб не передбачено (тобто має місце співучасть у власному 

розумінні слова). Тоді діяння учасників групи кваліфікують за ч.2 ст.28 КК 

та статтею Особливої частини КК, яка передбачає вчинений такою групою 

злочин. Участь у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до складу 

групи, кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК. 

3. У диспозиції статті передбачено більш високу форму співучасті – 

вчинення злочину організованою групою, вчинення ж злочину групою осіб ця 

стаття не передбачає. У такому випадку скоєне учасниками групи 

кваліфікують як вид злочину, вчиненого однією особою, з посиланням на ч.2 

ст.28 КК. Участь у вчиненні злочину осіб, які не є учасниками групи, 

кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК та норму 

Особливої частини про відповідний вид злочину, вчиненого однією особою. 

Організовані форми співучасті 

До організованих форм співучасті належать організована група та 

злочинна організація (у ч.3 та 4 ст.28 КК), які характеризують такі ознаки 

(див. таблицю 3). 

Таблиця 3. Ознаки організованих форм співучасті 

 Зміст ознак, притаманних для форми співучасті 

Характерна 

ознака 

ОРГАНІЗОВАНА 

ГРУПА 

ЗЛОЧИННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

Кількість 

учасників 
Троє і більше 

Характер 

об’єднання 
Стійке об’єднання Стійке ієрархічне 

об’єднання Учасники 

об’єднання 
Учасники групи Члени або структурні 

одиниці 
Момент 

утворення 

об’єднання 

Попередньо зорганізувалися 
За попередньою змовою 

зорганізувалися 

Зміст діяльності 
Участь у готуванні або 

вчиненні злочину 
Спільна діяльність 

Мета утворення 
Вчинення цього та іншого 

(інших) злочинів 

1) безпосереднє вчинення 

тяжких або особливо 

тяжких злочинів; 

2) керівництво чи 

координація злочинної 

діяльності інших осіб; 

3) забезпечення 

функціонування самої 

злочинної організації та 

інших злочинних груп 
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Зв’язки між 

співучасниками 

Об’єднання єдиним планом, 

відомим всім учасникам 

групи; розподіл функцій 

учасників групи 

Ієрархічне об’єднання 

 

Умови відповідальності за організовану співучасть 

Визначальним для розуміння сутності відповідальності за організовану 

співучасть є такі формулювання: 

1) відповідальність за дії осіб, які організувалися – саме собою 

створення організованої групи ще не оцінюють як злочин, принаймні 

закінчений. Відповідальність настає за окремі злочини, які вчинено в складі 

такої групи; 

2) відповідальність за саму організацію для дії – злочином є вже 

створення відповідної організації та (або) вступ до неї, безвідносно до того, 

чи розпочала вона злочинну діяльність, тобто чи вчинили її учасники окремі 

злочини. 

Відповідальність за створення злочинної організації чи участь у ній або 

участь у злочинах, вчинених такою організацією, настає лише тоді, коли це 

прямо передбачено Особливою частиною КК, це завжди співучасть 

особливого роду. 

У загальних рисах умови відповідальності за організовану співучасть 

викладено в таблиці 4. 

Таблиця 4. Умови відповідальності за організовану співучасть 

Принцип, відповідно до 

якого настає кримінальна 

відповідальність 

Відповідальність за дії 

осіб, які 

зорганізувалися 

Відповідальність за 

організацію для дії 

У яких випадках 

вчинення злочину у 

співучасті такої форми 

враховують при вирішенні 

питань кримінальної 

відповідальності 

1) коли це передбачено 

в диспозиції статті 

Особливої частини КК 

(33 випадки); 

2) у випадках вчинення 

умисних злочинів 

У випадках, прямо 

передбачених статтями 

Особливої частини КК 

(5 статей) 
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Момент закінчення 

злочину 

Визначають залежно від 

того, коли є закінченим 

злочин, вчинений 

організованою групою 

Початок організаційних 

дій, спрямованих на 

створення угруповання 

чи сам вступ до нього 

Відповідальність 

організаторів 

За всі злочини, вчинені організованою групою 

або злочинною організацією, якщо умисел їх 

охоплював 

Відповідальність інших 

учасників 

За злочини, у готуванні або вчиненні яких вони 

брали участь, незалежно від тієї ролі, яку 

виконував кожен із них 

 

Кваліфікація злочину, вчиненого організованою групою 

При кваліфікації на перше місце виходить не індивідуальна роль 

кожного учасника у посяганні, характер виконуваних ним дій, а сама участь у 

групі, яка вчиняє злочин. Вчинення злочину у складі організованої групи 

кваліфікують як вчинення злочину такою групою. Організована група 

виступає як колективний виконавець злочину, а кожного з її учасників 

також прирівнюють до виконавця, незалежно від того, чи він особисто 

виконує об’єктивну сторону злочину, чи за завданням учасників організованої 

групи здійснює інші функції. Тому кожний учасник організованої групи несе 

відповідальність за всі злочини, вчинені такою групою, за будь-якої його 

участі, кожному учаснику інкримінують спільний злочинний результат, 

якого досягла група. 

Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинних організацій 

Злочини, вчинені у складі злочинної організації слід кваліфікувати 

самостійно, за сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за 

створення злочинних організацій, участь у них чи в скоюваних ними злочинах. 

На користь викладеного правила можна навести такі аргументи: 

1. Відповідні злочини вважають закінченими з моменту вчинення дій, 

спрямованих на створення організації чи вступу до неї. Тому участь у складі 

злочинної організації у певному злочині не охоплюють норми, які 

передбачають відповідальність за їх створення, участь у такій організації. 

2. Виходячи з вимог забезпечення невідворотності кримінальної 

відповідальності, повноти кримінально-правової кваліфікації, не можна 

обмежуватися інкримінуванням лише створення організації, участі в ній і 

залишати поза увагою подальші злочинні дії. 

3. Індивідуалізація відповідальності передбачає, що різну кримінально-

правову оцінку мають отримати посягання тих осіб, які обмежилися лише 

організацією чи вступом до злочинного співтовариства, і тих, які в її складі 
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вчиняли злочини. 

4. Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинної організації за 

сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за їх створення чи 

участь, випливає з вимог ст.30 КК. 

5. Злочини, які полягають у створенні чи участі в злочинній організації, 

з одного боку, та які вчиняють у складі такої організації – з іншого, звичайно 

посягають на різні родові та безпосередні об’єкти. 

6. Співвідношення санкцій, встановлених за організацію злочинних 

співтовариств та участь у них, із санкціями статей, які передбачають 

посягання, які звичайно вчиняють у складі злочинних організацій (тілесні 

ушкодження, збройний опір владі, розбій) показує, що диспозиції статей про 

відповідальність за організовану злочинну діяльність не охоплюють 

злочинів, вчинених під час „функціонування‖ найбільш організованої форми 

співучасті. 

7. Положення про звільнення від кримінальної відповідальності 

учасника злочинної організації при позитивній посткримінальній поведінці 

(ч.2 ст.255 КК) передбачає таке звільнення лише щодо участі в організації чи 

участі в злочинах, вчинюваних такою організацією. З цього випливає, що 

самі такі злочини ця стаття Особливої частини КК не охоплює. 

Проблема кваліфікації діянь, вчинених у складі колегіальних органів 

За дії, вчинені на основі рішень колегіальних органів, які мають 

дорадчий характер, кримінальну відповідальність має нести лише керівник, 

який здійснює відповідні дії. 

Дії вчинені відповідно до обов’язкового рішення колегіального органу, 

можуть бути у двох різновидах: а) коли таке рішення збігається з позицією 

керівника, який його втілює своїм наказом, він підлягає відповідальності за 

діяння, вчинені на виконання рішення колегіального органу; б) коли керівник 

змушений підкоритися колегіальному рішенню, хоча сам він злочинних дій 

вчиняти не бажає, він виконує явно злочинне рішення, прийняте іншими 

особами. Проте виконання явно злочинного розпорядження чи наказу, 

зокрема й рішення колегіального органу, не звільняє від відповідальності. З 

огляду на це, такого керівника слід розглядати не як виконавця, а як 

пособника певного злочину. 

Суб’єктом відповідальності сам колегіальний орган виступати не 

може. Тому варто ставити питання про відповідальність окремих фізичних 

осіб за дії кожного з них, вчинені у складі комісії, ради, правління тощо. 

Пропонують правило: якщо злочин вчинено внаслідок виконання 

рішення колегіального органу, то за нього несе відповідальність кожний 

учасник такого органу, який голосуванням чи в інший спосіб сприяв його 

ухваленню. 

Конкретизуючи і розвиваючи це правило, слід зазначити таке. Якщо 

рішення колегіального органу є остаточним і обов’язковим (не потребує 

затвердження одноособового керівника), то особи, які його прийняли, 

відповідають як виконавці відповідного злочину. Тоді ж, коли таке рішення 

має дорадче значення, то особи, які його ухвалили, виступають як пособники 
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злочинних діянь керівника, що своїм наказом затверджує і реалізує 

колегіальне рішення. 

Не викликає сумніву, що відповідальність за дії, вчинені при ухваленні 

колегіального рішення, покладати можна лише на осіб, які виступали „за‖ 

прийняття такого рішення. 

 

Діяння учасників групи – осіб, які діють погоджено, виконують 

об’єктивну сторону злочину, – кваліфікують безпосередньо за статтею 

Особливої частини, яка передбачає вчинення злочину групою осіб. 

Злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, кваліфікують 

враховуючи те, як сформульовано статтю Особливої частини КК. Вона має 

відображати те, що злочин вчинено при відповідній формі співучасті, 

диференціювати учасників групи та інших осіб. 

Вчинення злочину у складі організованої групи кваліфікують як 

вчинення злочину такою групою. Організована група виступає як 

колективний виконавець злочину, а кожного з її учасників також 

прирівнюють до виконавця, незалежно від того, чи він особисто виконує 

об’єктивну сторону злочину, чи за завданням учасників організованої групи 

здійснює інші функції. Тому кожний учасник організованої групи несе 

відповідальність за всі злочини, вчинені такою групою, за будь-якої його 

участі, кожному учаснику інкримінують спільний злочинний результат, 

якого досягла група. 

Злочини, вчинені у складі злочинної організації слід кваліфікувати 

самостійно, за сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за 

створення злочинних організацій, участь у них чи в скоюваних ними 

злочинах. 

За дії, вчинені на основі рішень колегіальних органів, які мають 

дорадчий характер, кримінальну відповідальність має нести лише керівник, 

який здійснює відповідні дії. 

Суб’єктом відповідальності сам колегіальний орган виступати не може. 

Тому варто ставити питання про відповідальність окремих фізичних осіб за 

дії кожного з них, вчинені у складі комісії, ради, правління тощо. 

Пропонують правило: якщо злочин вчинено внаслідок виконання 

рішення колегіального органу, то за нього несе відповідальність кожний 

учасник такого органу, який голосуванням чи в інший спосіб сприяв його 

ухваленню. 

 

У теорії кримінального права при аналізі відповідної кримінально- 

правової норми (ст. 26 КК) звичайно вказується, що поняття співучасті 

сформульоване стосовно закінченого злочину. Для того, щоб певних осіб 

можна було визнати співучасниками того чи іншого виду, їх діяльність також 

повинна бути успішною, результативною. Зазначається, що організатор 

повинен організувати або керувати діями, які становлять об’єктивну сторону 

злочину; підбурювач — схилити іншу особу до скоєння злочину, тобто 

досягти того, щоб вона вчинила дії, передбачені диспозицією статті 
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Особливої частини; пособник — надати сприяння у вчиненні злочинних 

діянь. Співучасть, так би мовити у чистому вигляді, вбачають там, де 

виконавець вчинив закінчений злочин або, принаймні, досягнув стадії замаху 

на злочин. 

Разом з тим у практиці трапляються непоодинокі випадки, коли діяння 

співучасників не доводяться до кінця, тобто вони не вчиняють того, що 

вважають за необхідне для виконання ролі у спільному злочині, або ж 

злочинна діяльність виконавця злочину, вчинюваного у співучасті, 

переривається на стадії готування чи замаху. В кримінально-правовій 

літературі не лише не досягнуто єдності поглядів щодо кваліфікації подібних 

випадків, а, навіть, іменуються вони по- різному. Одні пишуть про 

безнаслідкову співучасть чи невдалу співучасть, інші — про співучасть на 

стадії готування або замаху, ще інші — про співучасть при незакінченому і 

закінченому злочині та невдалу співучасть. 

Кваліфікація таких випадків становить певні труднощі, котрі, як 

зазначав свого часу І. А. Ребане, обумовлені тим, що у них перетинаються 

два кримінально-правових інститути — співучасть у злочині і стадії 

вчинення злочину. Питання кваліфікації невдалої співучасті та співучасті в 

незакінченому злочині неоднозначно вирішуються у кримінально-правовій 

науці, суперечливою є і позиція практики. 

Поняття невдалої співучасті 

Під невдалою співучастю у злочині звичайно розуміють умисні діяння, 

спрямовані на вчинення злочину сумісно з іншими особами, які, однак, не 

призвели до бажаного результату. Як вказував П. Ф. Тельнов, вона 

утворюється тоді, коли всупереч волі винного не досягнуто сумісності діянь. 

Невдала співучасть має місце тоді, коли особа, яку намагалися 

залучити до вчинення злочину: 

 одразу ж відмовилася від участі у спільному посяганні; 

 спочатку погодившись на злочинну пропозицію, згодом вчинила 

добровільну відмову; 

 виконала злочин одноосібно, без сприяння чи впливу тих осіб, які 

намагалися виступити співучасниками. 

Невдала співучасть може полягати у спробі залучити до участі у 

злочині як виконавця, так й інших співучасників. Той, хто вчиняє відповідні 

дії, хоче виступити співучасником, прагне виступати у ролі організатора, 

підбурювача, пособника злочину. Гаданий виконавець чи інший співучасник 

при цьому злочинних дій не вчиняє чи не підлягає за них кримінальній 

відповідальності у зв’язку з добровільною відмовою або ж вчиняє посягання 

поза співучастю. Тому він не може бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності за злочин, вчинений у співучасті. 

Однак діяльність того, хто намагався спільно вчинити злочин, не 

обмежується виявленням умислу, тобто некараною стадією розвитку 

злочинної діяльності .Такий невдалий співучасник виконує конкретні діяння, 

спрямовані на вчинення злочину, злочин не доводиться до кінця з причин, 

незалежних від його волі. Існує велика ймовірність того, що, не досягнувши 
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бажаного, він продовжить вплив або на цю ж особу, або на іншу, і злочин у 

співучасті все ж буде вчинено. Тому невдала співучасть становить суспільну 

небезпеку і підлягає кримінально-правовій оцінці. 

Види невдалої співучасті:  

За характером ролі, яку намагався виконати співучасник у спільному 

злочині, невдала співучасть поділяється на: 

 невдалу організацію злочину; 

 невдале підбурювання до злочину; 

 невдале пособництво. 

Невдале виконання злочину — тобто випадок, коли виконавець не 

довів посягання до кінця, вимушено перервав його на стадії готування чи 

замаху — не належить до добровільної відмови. Дії виконавця та інших 

співучасників кваліфікуються за правилами про співучасть у не- закінченому 

злочині. 

Для невдалої організації злочину характерним є те, що, незважаючи на 

зусилля організатора, злочин під його керівництвом не вчиняється взагалі чи 

не доводиться до кінця. 

Вона має місце тоді, коли: 

 особи, дії яких намагається об’єднати організатор, відмовляються 

виконувати його вказівки, відхиляють пропозиції організатора про спільне 

вчинення злочину; 

 особа, яка виконує злочин разом з організатором, вчиняє 

добровільну відмову; 

 робиться невдала спроба створити організовану групу. 

Підбурювання вважається невдалим тоді, колипідбурювачу не вдалося 

схилити підбурюваного до участі у злочині. Це буває тоді, коли: 

 підбурюваний взагалі не дав згоди взяти участь у злочині (не 

піддався на підбурювання); 

 підбурюваний спочатку погодився з пропозицією підбурювача, а 

згодом вчинив добровільну відмову; 

 підбурюваний вчинив злочин внаслідок підбурювання іншої особи 

або самостійно. 

Невдале пособництво дещо відрізняється від невдалої організації 

злочину та невдалого підбурювання до злочину. Якщо для невдалих 

організації та підбурювання характерним є те, що злочин завжди не 

доводиться до кінця, то при невдалому пособництві можливе вчинення 

злочину виконавцем, незважаючи на відсутність сприяння з боку пособника. 

І (е має місце тоді, коли виконавець обійшовся взагалі без сторонньої 

допомоги, самостійно здобув знаряддя чи засоби вчинення злочину, 

скористався послугами іншого пособника або без участі даного пособника 

діяли інші співучасники. Очевидно, у таких випадках співучасті немає, 

оскільки відсутній причинний зв’язок між діями «пособника» і вчиненням 

злочину іншими особами. 

Невдале пособництво вбачається у таких випадках: 
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 обіцянка сприяти вчиненню злочину, від чого особа відразу ж 

відмовляється; 

виконавець чи інший співучасник спочатку погоджується на сприяння 

пособника, а згодом відмовляється його прийняти; 

 виконавець не зміг скористатися сприянням пособника, зокрема у 

зв’язку з тим, що воно надане надто пізно (після виконання об’єктивної 

сторони виконавцем) чи було недоступним для виконавця; 

 сприяння помилково надається іншій особі. При цьому воно може 

бути невикористаним, якщо ця інша особа виявиться «стійкою» до спокуси 

вчинити злочин. Але інша особа може скористатися нагодою і вчинити 

злочин за допомогою такого неочікуваного сприяння. 

Наведений поділ видів невдалої співучасті є загальновизнаним у 

юридичній літературі. Натомість, класифікації видів невдалої співучасті з 

врахуванням ступеня розвитку злочинної діяльності належна увага не 

приділяється. Видається, при цьому можна застосувати поняття готування 

до злочину та замаху на злочин, застосувавши їх за аналогією також до 

невдалої співучасті, створивши юридичні конструкції «готування до 

співучасті» та «замах на співучасть». 

Відносини, які регламентуються статтями КК про попередню 

злочинну діяльність, є найбільш близькими до тих, які існують у зв’язку з 

невдалою співучастю. Разом з тим ч. 1 ст. 14 або чч. 2, 3 ст. 15 КК не 

можуть бути застосовані до кваліфікації невдалої співучасті 

безпосередньо. Адже безспірно, що чинне законодавство встановлює 

відповідальність за співучасть у злочині, а не за готування до співучасті 

чи замах на співучасть, тому в формулі кваліфікації невдалої співучасті за 

чинним КК відповідну норму слід було б брати в дужки, а формула 

(залежно від стадії вчинення злочину) тоді матиме такий вигляд: (ч.І ст. 

14) — ч.... ст. 27 — стаття Особливої частини; (ч.2 ст. 15) — ч.... ст. 

27 — стаття Особливої частини; (ч.З ст. 15) — ч.... ст. 27 — стаття 

Особливої частини. 
Визначаючи, у яких випадках має місце готування до невдалої 

співучасті, а у яких — замах на неї, слід враховувати вироблені у теорії 

кримінального права положення, що стосуються співвідношення окремих 

стадій злочинної діяльності. Відомо, що головна відмінність між 

готуванням до злочину і замахом на злочин полягає у ступені загрози 

об’єкту злочинного посягання. Тому, видається, що у випадках, коли 

невдалий співучасник одразу отримує відмову іншої особи спільно 

вчинити злочин і не вчиняє інших дій для подолання цієї відмови — має 

місце готування до невдалої співучасті. Якщо ж такий співучасник досяг 

згоди на участь іншої особи у вчиненні злочину, то він виконав замах на 

невдалу співучасть. 

Таким чином, невдала співучасть може бути класифікована за 

різноманітними підставами. 

При вирішенні питань кваліфікації невдалої співучасті оцінку слід 

давати як діянням самого «співучасника», якому не вдалося досягти 
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сумісності посягання, так і осіб, що їх намагалися втягнути до спільного 

вчинення злочину. 

 

Схема 18. Види невдалої співучасті 

 

 
 

Виходячи з наведеного, більш переконливою видається пропозиція 

кваліфікувати невдалу співучасть, посилаючись як на положення 

кримінального закону про попередню злочинну діяльність, так і на 

положення про співучасть у злочині, а також на статтю Особливої частини 

про злочин, який винний намагався організувати, до якого підмовити чи 

якому сприяти. Щоправда, і прихильники цієї позиції не єдині у своїх 

поглядах. Одні з них вважають, що невдала співучасть становить собою 

готування до співучасті, інші — у такому разі має місце замах на співучасть, 

ще інші не деталізують того, про яку стадію попередньої злочинної 

діяльності повинна йти мова. Тому, підтримуючи думку про кваліфікацію 

невдалої співучасті за конструкцією попередньої злочинної діяльності 

стосовно співучасті у злочині, слід її розвинути. 

У цілому аргументи прихильників кваліфікації з посиланням на 

відповідні частини ст. 14 або статей 15 і 27 КК видаються вагомими. Така 

кваліфікація дозволяє усунути суперечності оцінки невдалої співучасті як 

готування до злочину, диференціювати відповідальність особи, яка готується 

до злочину одна, та тієї, що хоче вчинити злочин спільно з іншими. Саме 
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така кваліфікація дозволяє по-різному оцінити ті випадки, коли співучасник 

повністю виконав свою роль, але виконавець не вчинив злочину, та ті, коли 

організатор, підбурювач, пособник не виконали свою роль до кінця. 

Найбільш істотним запереченням проти кваліфікації невдалої 

співучасті як готування чи замаху на співучасть є те, що у таких випадках, як 

правило, суспільно небезпечне посягання вчиняє лише одна особа. Той, хто 

відразу відмовився від злочинної пропозиції чи згодом передумав брати 

участь у злочині, кримінальній відповідальності не підлягає. Участь у 

злочині лише однієї особи виключає наявність співучасті. 

Спростовувати цей аргумент через його очевидність неможливо, а й 

водночас непотрібно. Адже аналізована конструкція кваліфікації невдалої 

співучасті побудована на юридичній фікції. Саме тому, що співучасть 

відсутня, а є лише намагання до співучасті, скоєне і кваліфікується як 

відповідна попередня злочинна діяльність. Прикладів аналогічної 

кваліфікації, за якої відсутні ознаки складу злочину «заміщують» 

посиланням на ст. 14 або ст. 15 КК, у кримінальному праві немало. Так, як 

замах на злочин, кваліфікують посягання при фактичній помилці; діяння, 

спрямовані на вчинення злочину при відсутності об’єктивної сторони, 

кваліфікують як готування до злочину, тощо. Якщо скоєне визнається 

готуванням до злочину або замахом на злочин при відсутності об’єкта 

посягання, суспільно небезпечного діяння або наслідків, то чому не можна 

його визнати таким при відсутності суб’єкта — особи, яка повинна була 

виступити співучасником? До того ж у випадках, коли особа спочатку 

погоджується взяти участь у злочині, а згодом змінює свій намір, посягання 

невдалого співучасника вчиняється за ознак фактичної помилки, котра, як 

загальновизнано, кваліфікується як замах на відповідний злочин. 

Було б неправильним оцінювати всі ситуації, які виникають у зв’язку з 

невдалою співучастю, однаково. Адже в одних випадках невдалий 

співучасник не вчиняє ніяких конкретних дій для реалізації свого злочинного 

наміру, в інших — лише починає впливати на других осіб для вчинення з 

ними злочину, а ще у інших — повністю виконує дії, достатні для того, щоб 

при успішному завершенні злочину визнати їх співучастю. 

Очевидно, всі перелічені вище випадки, характерні для невдалої 

організації злочину, невдалого підбурювання і невдалого пособництва, 

виходять за межі виявлення умислу. Пропозиція про участь у злочині, 

обіцянка сприяння — це вже конкретна дія, спрямована на те, щоб викликати 

відповідну поведінку іншої особи, утворити співучасть. Разом з тим такі дії 

— це не більше, як створення умов для спільного вчинення злочину, 

створення умов для співучасті. Тому організаторські дії, на котрі не 

відреагу- вали інші особи; підбурювання, при якому особу не вдалося схилити 

до участі у злочині; пропозиція про надання сприяння у вчиненні злочину, що 

була відхилена, мають кваліфікуватися як готування до організації, 

готування до підбурювання, готування до пособництва відповідного злочину. 
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Схема 19. Кваліфікація невдалої співучасті, 

за якої «бажаний» співучасник відразу відмовляється 

від участі у злочині 

 

 
 

Якщо «бажаний» співучасник спочатку погоджується на пропозицію 

спільно вчинити злочин, приймає сприяння, починає виконувати конкретні 

дії, спрямовані на спільне вчинення посягання, а згодом відмовляється брати 

участь у злочині, то його добровільна відмова не повинна впливати на 

кваліфікацію дій невдалого співучасника. А. Н. Трайнін свого часу зазначав, 

що співучасть не амністує і не може амністувати злочинця на тій підставі, що 

він діяв не один, а з іншими особами, з яких одна (виконавець) злочину не 

вчинила. Звідси — зрозуміло, що підбурювач або пособник відповідають за 

ті конкретні дії, котрі кожний з них вчинив
1
. Адже конкретні дії невдалого 

співучасника безпосередньо спрямовані на спільне вчинення злочину, він для 

досягнення своєї мети робить все необхідне і достатнє. Злочин же не 

вчиняється з причин, незалежних від нього. Тому в таких випадках 

вбачаються ознаки замаху на співучасть у злочині у невдалого співучасника. 

Особа, яка добровільно відмовилася від злочину, не підлягає за нього 

кримінальній відповідальності. 
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Невдалість співучасті може бути викликана і помилкою того, хто 

прагнув виступити співучасником, коли дії такого «співучасника» вчинені 

стосовно сторонньої особи. Практично це може мати місце при невдалій 

організації злочину та невдалому пособництві. Невдала організація у таких 

випадках полягає у вчиненні організаційних дій щодо не тієї особи, яка 

схилена до участі у скоєнні злочину підбурювачем. 

Так, при розслідуванні кримінальної справи про крадіжку майна з 

магазину продовольчих товарів встановлено, що І. підмовив вчинити цей 

злочин раніше не знайомих між собою С. та Д. При цьому Д., неодноразово 

судимий за крадіжки, відповідно до розробленого ним плану заздалегідь 

прийшов на місце вчинення злочину, переконався у відсутності сторонніх 

осіб та виключив сигналізацію, зірвав замок з вхідних дверей і почав чекати 

С. Побачивши на протилежному боці вулиці чоловіка, якого сприйняв за 

очікуваного співучасника, Д. покликав його до себе і наказав виносити з 

магазину коробки з майном, а сам тим часом телефоном повідомив І., що час 

під’їжджати за викраденим. Згодом виявилося, що С. переплутав час 

вчинення злочину і прийшов на годину пізніше, а Д. керував діями Б., який 

випадково опинився біля магазину, зрозумів, що вчиняється крадіжка. 

При цьому можливі, принаймні, два варіанти розвитку подій. У 

першому — така стороння особа погоджується на організаційні дії, 

приєднується до злочину. Тобто, по суті, відбувається зміна співучасника — 

злочин вчиняється у співучасті, але у іншому складі співучасників. 

Саме це сталося у наведеному випадку. Б. вирішив приєднатися до 

крадіжки і виконав вказівки організатора злочину. Дії Д. виявилися 

невдалими стосовно організації злочину з участю С. Водночас він виступив 

організатором злочину з участю іншої особи. 

Виникає конкуренція статей кримінального закону, які передбачають 

невдалу співучасть та співучасть успіш ну. Враховуючи, що кожна наступна 

стадія розвитку злочинної діяльності поглинає собою попередню стадію, а 

також, що з точки зору закону не має значення, стосовно кого персонально 

були вчинені організаторські дії, скоєне у такому випадку слід кваліфікувати 

як співучасть у злочині — його організацію. 

При іншому розвитку подій, коли стороння особа не виконує вказівок 

організатора, співучасть у злочині відсутня, немає ні об’єктивних, ні 

суб’єктивних її ознак. Тому таку невдалу співучасть слід кваліфікувати як 

замах на організацію злочину. 

Аналогічно оцінюється також невдале пособництво, у ході якого 

сприяння помилково надається іншій особі. Якщо така стороння особа 

скористається неочікуваним сприянням і вчинить злочин за допомогою 

знарядь чи засобів, що опинилися у її розпорядженні, або скористається 

створеними умовами, не усвідомлюючи їх походження, то вона відповідає за 

злочин, вчинений поза співучастю. Дії невдалого пособника кваліфікуються 

як замах на пособництво. Коли ж стороння особа не скористалася 

сприянням і злочин не вчинила, то посягання невдалого пособника не можна 
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вважати закінченою співучастю — відсутні її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. 

Такі дії становлять замах на пособництво. 

 

Схема 21. Кваліфікація невдалої співучасті, 

коли дії помилково вчинені стосовно сторонньої особи 

 

 
 

Кваліфікація співучасті у незакінченому злочині 

Насамперед слід зауважити, що формула кваліфікації при співучасті у 

незакінченому злочині повинна відображати, по-перше, те, що злочин 

вчинений у співучасті; по-друге, що посягання не є закінченим; по-третє, 

ступінь виконання посягання співучасником — те, що організатор, 

підбурювач, пособ- ник виконали свою роль, а виконавець вчинив лише 

готування до злочину або замах на злочин, тобто відрізнятися від формули 

кваліфікації невдалої співучасті. Слід також враховувати загальновизнане 

положення, згідно з яким стадія злочину, вчиненого такими співучасниками, 
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як організатор, підбурювач, пособник, визначається з врахуванням стадії 

посягання, вчиненого його виконавцем. Тобто, якщо виконавець не вчинив 

закінчений злочин, то й інші співучасники не можуть нести відповідальність 

за закінчене посягання. 

У теорії кримінального права і правозастосовній практиці 

пропонуються і зустрічаються такі варіанти кваліфікації співучасті у 

незакінченому злочині, які не повною мірою відповідають наведеним 

вимогам: 

 скоєне кваліфікується як відповідний закінчений злочин, вчинений у 

співучасті, тобто з посиланням лише на відповідну частину ст. 27 та статтю 

Особливої частини КК. Наприклад, пособництво крадіжці чужого майна, 

виконавець якої вчинив лише замах на цей злочин, кваліфікується так: ч. 5 

ст. 27 — ч. 1 ст. 185 КК України. 

Наведена кваліфікація видається недосконалою, оскільки з неї не 

вбачається, що злочин не завершений. 

 вчинене кваліфікується як відповідне незакінчене посягання, тобто з 

посиланням на ч. 1 ст. 14 або чч. 2, З ст. 15 та статтю Особливої частини КК. 

Формула кваліфікації у наведеному вище гіпотетичному випадку може 

виглядати таким чином: ч. 2 ст. 15 — ч. 1 ст. 185 КК України. 

Недолік такої кваліфікації очевидний — вона не відображає того, що 

злочин вчинений не однією особою, а у співучасті. 

 скоєне кваліфікується з посиланням одночасно на частину ст. 27 КК, 

яка передбачає відповідальність певного виду співучасника, на частину ст. 14 

або ст. 15 КК, що вказує на стадію злочину, вчиненого виконавцем, та на 

норму Особливої частини КК. При цьому формула кваліфікації виглядає, 

наприклад, так: ч. 2 ст. 15 — ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 185 КК України. 

Однак і наведена кваліфікація далеко не бездоганна. Заперечення щодо 

неї полягають у тому, що перекручується зміст співучасті. Адже статті 26, 27 

КК сконструйовані стосовно закінченого злочину. 

Видається, що вказаних недоліків позбавлена і відповідає 

задекларованим вище вимогам кваліфікація, при якій спочатку вказується, 

що має місце співучасть у злочині, а вже потім — стадія посягання, 

вчиненого виконавцем. Виглядає формула кваліфікації в розглядуваному 

випадку так: ч. ... ст. 27 — ч. ... ст. 15 — стаття Особливої частини. 

Кваліфікуючи невдалу співучасть, оцінювати слід діяння і самого 

„співучасника”, якому не вдалося досягти сумісності посягання, і осіб, що їх 

прагнули залучити до спільного вчинення злочину. 

Кваліфікація невдалої співучасті бажаного співучасника 

Організаторські дії, на які не відгукнулися інші особи; підбурювання, 

за якого особу не вдалося схилити до участі у злочині; при відмові 

пропозиція посприяти у вчиненні злочину, яку було відхилено, потрібно 

кваліфікувати як готування до організації, готування до підбурювання, 

готування до пособництва відповідного злочину. 

Якщо бажаний співучасник спочатку погоджується на пропозицію 

спільно вчинити злочин, приймає сприяння, починає виконувати конкретні 



 80 

дії, спрямовані на спільне вчинення посягання, а згодом відмовляється брати 

участь у злочині, то його добровільна відмова не має впливати на 

кваліфікацію дій невдалого співучасника. У таких випадках вбачають ознаки 

замаху на співучасть у злочині у невдалого співучасника. Особа ж, яка 

добровільно відмовилася від злочину, не підлягає за нього кримінальній 

відповідальності. 

Кваліфікація невдалої співучасті в разі, коли дії „співучасника” 

помилково вчинено стосовно сторонньої особи 

Невдалість співучасті може викликати і помилка того, хто прагнув 

виступити співучасником, коли дії такого „співучасника‖ вчинено стосовно 

сторонньої особи. При цьому можливі принаймні два варіанти розвитку 

подій: 

1. Стороння особа відгукується на організаційні дії, приєднується до 

злочину, по суті, відбувається зміна співучасника. З позицій закону, не має 

значення стосовно кого персонально було вчинено організаторські дії, скоєне 

слід кваліфікувати як співучасть у злочині – його організацію. 

2. Коли стороння особа не виконує вказівок організатора, співучасть у 

злочині відсутня. Таку невдалу співучасть слід кваліфікувати як замах на 

організацію злочину. 

Аналогічно оцінюють і невдале пособництво, під час якого помилково 

сприяють іншій особі. Якщо така стороння особа скористається 

неочікуваним сприянням і вчинить злочин за допомогою знарядь чи засобів, 

що потрапили до її розпорядження, скористається створеними умовами, не 

усвідомлюючи їх походження, то вона відповідає за злочин, вчинений поза 

співучастю. Дії невдалого пособника кваліфікують як замах на пособництво. 

Коли ж стороння особа не скористалася сприянням і злочин не вчинила, то 

посягання невдалого пособника не можна вважати закінченою співучастю – 

відсутні її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Такі дії є замахом на пособництво. 

Кваліфікація при помилці трапляються випадки, коли співучасник 

помиляється щодо в ознаках співучасника віку чи осудності іншого 

співучасника. Діяння співучасника, який помилявся щодо відповідних ознак 

співучасника, пропонують кваліфікувати як замах на вчинення злочину у 

співучасті. 

Кваліфікація співучасті у незакінченому злочині 

Формула кваліфікації при співучасті в незакінченому злочині має 

відображати: по-перше, те, що злочин вчинено у співучасті; по-друге, що 

посягання не є закінченим; по-третє, ступінь виконання посягання 

співучасником – те, що організатор, підбурювач, пособник виконали свою 

роль, а виконавець вчинив лише готування до злочину або замах на злочин, 

тобто має відрізнятися від формули кваліфікації невдалої співучасті. Слід 

також враховувати загальновизнане положення, згідно з яким стадію 

злочину, вчиненого такими співучасниками, як організатор, підбурювач, 

пособник, визначають з урахуванням стадії посягання, виконаного його 

виконавцем. 
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Задекларованим вище вимогам відповідає формула кваліфікації, за 

якою спочатку вказують, що має місце співучасть у злочині, а вже потім – 

стадію посягання, яке вчинив виконавець. Виглядає ж формула кваліфікації в 

розглядуваному випадку так: 

ч. ... ст. 27 – ч. ... ст. 15 – норма Особливої частини. 

 

Під невдалою співучастю у злочині звичайно розуміють умисні діяння, 

спрямовані на вчинення злочину сумісно з іншими особами, які, однак, не 

призвели до бажаного результату. 

Види невдалої співучасті:  

За характером ролі, яку намагався виконати співучасник у спільному 

злочині, невдала співучасть поділяється на: 

 невдалу організацію злочину; 

 невдале підбурювання до злочину; 

 невдале пособництво. 

Кваліфікуючи невдалу співучасть, оцінювати слід діяння і самого 

„співучасника‖, якому не вдалося досягти сумісності посягання, і осіб, що їх 

прагнули залучити до спільного вчинення злочину. 

 

Загальні положення кваліфікації співучасті у злочинах зі 

спеціальним суб’єктом 

Виконавцем злочинів зі спеціальним суб’єктом може бути лише особа, 

наділена відповідними ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої 

частини. Тому особа, яка не є спеціальним суб’єктом, в індивідуальному 

порядку не може нести відповідальності за відповідними нормами. 

Звідси випливає, що особа, яка не є спеціальним суб’єктом, в 

індивідуальному порядку не може нести відповідальність за відповідною 

статтею КК. Обговоренню підлягає лише питання про можливість вчинення 

таких злочинів у співучасті зі спеціальним суб’єктом. 

У теорії кримінального права питання про співучасть осіб, не наділених 

ознаками спеціального суб’єкта (загальних суб’єктів), у злочинах зі 

спеціальним суб’єктом вирішується неоднозначно. Одна з позицій полягає у 

проголошенні недопустимості такої співучасті, виходячи з того, що це 

призведе до безмежного розширення коло осіб, які підлягають кримінальній 

відповідальності, підірве у самій основі ідею виділення самостійних складів 

злочинів зі спеціальним суб’єктом. 

Інша — зводиться до того, що співучасть у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом може мати місце у випадках, прямо встановлених законом, і не 

допускається тоді, коли закон окремо не передбачає можливості 

відповідальності приватних осіб за нормами про злочини спеціальних суб’єк- 

тів. Вона базується на тому, що у КК питання про співучасть осіб, які не 

наділені ознаками спеціального суб’єкта, вирішено лише щодо військових 

злочинів. У ч. 2 ст. 401 КК наведено перелік суб’єктів військових злочинів, а 

в ч. З даної статті встановлено, що «особи, не зазначені у цій статті, за 

співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за 
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відповідними статтями цього розділу». Виходячи з вказаного, стверджується, 

що стосовно всіх інших злочинів закон не допускає можливості кваліфікації 

посягань приватних осіб за нормами, які встановлюють відповідальність 

спеціальних суб’єктів. Обґрунтовану критику такого підходу дав В. В. 

Устименко, який зазначає, що закон не містить прямої заборони співучасті у 

злочинах зі спеціальним суб’єктом. Положення КК про співучасть 

поширюються на всі діяння, вказані в Особливій частині (у тому числі і 

вчинювані спеціальним суб’єктом), практика визнає можливість такої 

співучасті, а військовослужбовець як спеціальний суб’єкт злочинів за своєю 

юридичною природою нічим не відрізняється від інших спеціальних 

суб’єктів. 

Тому слід погодитися з пануючим у даний час підходом, згідно з яким 

співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом допускається, а, відповідно, 

посягання осіб, не наділених ознаками спеціального суб’єкта, можуть 

кваліфікуватися за статтями Особливої частини, які встановлюють 

відповідальність спеціальних суб’єктів. Однак і криміналісти, котрі 

допускають співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом, не єдині у 

думках стосовно того, співучасником якого виду може виступати особа, не 

наділена ознаками такого суб’єкта. 

У теорії кримінального права свого часу стверджувалося, що загальний 

суб’єкт не може виступати організатором ряду злочинів, зокрема службових. 

Аргументувалося це тим, що при сумісній злочинній діяльності приватна 

особа неодмінно потрапляє в залежність від службової особи і, отже, керує 

злочинною діяльністю службова особа. У правозас- тосовній практиці, як 

зазначає В. В. Устименко, поширений також підхід, відповідно до якого дії 

приватних осіб, іцо фактично виконували організаторські функції при 

вчиненні розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем, 

кваліфікуються як пособництво чи співучасть без конкретизації виконуваної 

ролі. 

Однак більш переконливою видається думка, згідно з якою особа, 

котра не наділена ознаками спеціального суб’єкта, може виступати 

організатором відповідних злочинів — організовувати або керувати діями 

спеціальних суб’єктів. Вона не суперечить чинному кримінальному 

законодавству, оскільки з ч. З ст. 27 КК не випливає, що для того, щоб 

організувати будь-який злочин чи керувати його вчиненням, потрібна 

наявність спеціальних ознак у тих випадках, коли вони названі у диспозиції 

статті Особливої частини. 

На сьогодні така позиція є загальноприйнятою у кримінально-правовій 

теорії, підтримується у керівних роз’ясненнях вищих судових органів, 

закріплена у новому зарубіжному законодавстві. Пленум Верховного Суду 

України у п. 11 постанови № 5 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в 

справах про хабарництво» вказав, що дії особи, яка сприяла у вчиненні 

злочину тому, хто дав чи одержав хабар, або організував цей злочин, або 

підбурила до його вчинення, належить кваліфікувати як співучасть у даванні 

чи одержанні хабара. Хоча тут прямо і не йдеться, на яку частину статті КК, 
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що визначає види співучасників, слід посилатися при кваліфікації дій 

приватної особи, яка організувала одержання хабара. Вказівка на роль 

організатора не викликає сумніву, що Верховний Суд України вважає за 

потрібне визнати таку особу організатором саме злочину в сфері службової 

діяльності. У ст. 34. 4 КК Російської Федерації прямо сказано, що особа, яка 

не є суб’єктом злочину, спеціально вказаним у відповідній статті Особливої 

частини цього Кодексу, котра брала участь у вчиненні злочину, 

передбаченого даною статтею, несе кримінальну відповідальність за цей 

злочин як організатор (В. Н.), підбурювач або пособник. 

Тому, за загальним правилом, організатором злочинів зі спеціальним 

суб’єктом може бути будь-яка особа, у тому числі і не наділена ознаками 

такого суб’єкта. Дії організатора злочину — особи, не наділеної ознаками 

спеціального суб’єкта, кваліфікуються за ч. З ст. 27 КК та статтею 

Особливої частини, що передбачає злочин, виконавцем якого є спеціальний 

суб’єкт. 

Це, однак, не означає, що дії такої особи у всіх випадках 

кваліфікуються за статтею Особливої частини, яка передбачає 

відповідальність спеціального суб’єкта. На організацію злочину зі 

спеціальним суб’єктом поширюються викладені вище положення про 

значення обставин, які відносяться тільки до особи виконавця злочину, 

посилюють чи пом’якшують лише його відповідальність. Тому у випадках, 

коли закон диференціює відповідальність залежно від особи винного, дії 

організатора злочину кваліфікуються за загальними статтями Особливої 

частини, а не тими, які передбачають кваліфікований чи пільговий види 

злочину. Наприклад, дії організатора вбивства матір’ю своєї новонародженої 

дитини кваліфікуються зач. З ст. 27 — ч. 1 (або ч. 2) ст. 115 КК, ане зач. З ст. 

27 — ст. 117 КК. 

 

Схема 23. Кваліфікація дій організатора злочину зі спеціальним 

суб’єктом 
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У теорії кримінального права одностайною є думка, що підбурювачем 

та пособником злочину зі спеціальним суб’єктом може бути і особа, яка не 

наділена ознаками такого суб’єкта. Дії цих співучасників кваліфікуються, 

виходячи з тих же засад, що і дії організатора злочину зі спеціальним 

суб’єктом. 

Відомо, що особа, яка не може бути виконавцем певного злочину (у 

зв’язку з відсутністю ознак його суб’єкта),не може бути і співвиконавцем 

цього посягання. Таке положення майже одностайно визнається у юридичній 

літературі. Поділяє його і КК Російської Федерації, який у ч. 4 ст. 34 не 

називає співвиконавців серед співучасників, котрі можуть нести 

відповідальність за нормами про злочини зі спеціальним суб’єктом. Тому 

особа, не наділена ознаками спеціального суб’єкта, може нести 

відповідальність за відповідною статтею Особливої частини КК лише тоді, 

коли разом з нею у цьому злочині бере участь відповідний спеціальний 

суб’єкт. Такий спеціальний суб’єкт виконує об’єктивну сторону злочину 

шляхом використання загального суб’єкта. На перший погляд, він виступає 

підбурювачем чи організатором дій приватної особи, а та є виконавцем цього 

злочину. Але, насправді, приватна особа лише надає сприяння спеціальному 

суб’єкту у вчиненні злочину і виступає як пособник. Спеціальний суб’єкт, 

який особисто не виконує об’єктивну сторону злочину, тим не менше 

визнається виконавцем. У розглядуваній ситуації має місце посереднє 

виконання злочину. 

Виходячи з наведеного, дії особи, яка виконує частину об’єктивної 

сторони злочину зі спеціальним суб’єктом чи, навіть, всю об’єктивну 

сторону, кваліфікуються як пособ- ництво відповідному злочину. 

Разом з тим у теорії та правозастосовній практиці наведене положення 

не вважається універсальним. Допускається можливість співвиконавства у 
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тих злочинах зі спеціальним суб’єктом, об’єктивна сторона котрих 

складається з декількох діянь, частину з яких може виконати і загальний 

суб’єкт. Дії загального суб’єкта можуть кваліфікуватися як співвиконавство у 

вказаних злочинах за наявності таких умов: 

 у злочині бере участь ще одна особа, наділена всіма ознаками 

суб’єкта злочину; 

 ця особа виконує частину об’єктивної сторони злочину, яку може 

виконати лише спеціальний суб’єкт; 

 загальний суб’єкт виконує іншу частину об’єктивної сторони, ту, 

для виконання якої не вимагається наявності ознак спеціального суб’єкта. 

 

Схема 24. Кваліфікація співвиконавства 

у злочинах зі спеціальним суб’єктом 

 

 
Тому в злочинах, об’єктивна сторона котрих включає декілька діянь, 

частина з яких може бути виконана загаль ним суб’єктом, дії останнього 

кваліфікуються як співви- конавство злочину. При цьому потрібне посилання 

нач. 2 ст. 27 КК та статтю Особливої частини, яка передбачає злочин, 

вчинений іншим співвиконавцем — спеціальним суб’єктом. 

Кваліфікація ексцесу співучасника 

При ексцесі одного чи кількох співучасників інші співучасники несуть 

відповідальність у межах змови – їх діяння кваліфікують як співучасть у 

тому злочині, вчинення якого було передбачено змовою. Діяння особи, яка 
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допустила ексцес, кваліфікують за статтею, що передбачає фактично 

вчинений злочин. 

Причому викладені вище положення про можливість співучасті лише в 

умисних злочинах повністю поширюються і на аналізовану ситуацію. 

Вказане означає, що за злочинні наслідки, які становлять ексцес, інші 

співучасники не можуть нести відповідальність навіть тоді, коли вони 

допускали можливість їх заподіяння, тобто якщо ексцес охоплювався їх 

необережною виною. Це інколи не враховується на практиці. 

Показовою щодо цього є ухвала судової колегії у кримінальних справах 

Верховного Суду України, винесена у справі К. У ході судового розгляду 

встановлено, що К. підмовила трьох неповнолітніх — М.,Т.таГ., — 

засуджених у цій же справі — побити її співжителя С. Домовляючись з М. та 

іншими засудженими про побиття С., К. не обмежувала їх стосовно ступеня 

тяжкості ушкоджень, які мали бути заподіяні потерпілому. Виконавці 

злочину не лише побили потерпілого, а й проникли в його будинок, 

заволоділи там різними речами. А, вийшовши з будинку, ще заподіли 

потерпілому удари, від яких настала його смерть. їх дії були обґрунтовано 

кваліфіковані зач. З ст. 142, п. «а» ст. 93 КК України 1960 р. Обласним судом 

К. засуджена за підмовництво до вмисного вбивства без обтяжуючих 

обставин та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду України в 

ухвалі правильно вказала; те, що М., Т. і Г. вийшли за межі домовленості з К. 

і вбили С., не може бути підставою для визнання її винною у підмовленні 

засуджених до вчинення умисного вбивства, бо ці обставини не 

охоплювалися умислом К. Далі ця судова інстанція прийшла до висновку, 

що, беручи до уваги висновки судово-медичної експертизи стосовно тяжкості 

заподіяних С. ушкоджень, слід перекваліфікувати дії К. зі статей 19 та 94 КК 

на ст. 19 та ч. З ст. 101 цього Кодексу. 

З таким рішенням погодитися не можна. Адже не викликає сумніву, що 

злочин, передбачений ч. Зет. 101 КК, характеризується умислом стосовно 

тяжкого тілесного ушкодження і необережною виною щодо смерті 

потерпілого. Тому така зміна кваліфікації означає не що інше, як визнання 

того, що К. виступила підмовником до злочину, наслідки якого заподіяні з 

необережності — визнання можливості співучасті у необережному злочині. 

Видається, що, виходячи з фактичних обставин справи, діяння К. в цій 

частині повинно бути кваліфіковане за ч. 4 ст. 49 — ч. 1 ст. 101 КК. 

Підмовляючи до злочину, при неконкретизованому умислі, вона повинна 

нести відповідальність за фактично заподіяну шкоду — найбільшу з тієї, що 

охоплювалася її умислом. 

  

Виконавцем злочинів зі спеціальним суб’єктом може бути лише особа, 

наділена відповідними ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої 

частини. Тому особа, яка не є спеціальним суб’єктом, в індивідуальному 

порядку не може нести відповідальності за відповідними нормами. 
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Панує підхід, згідно з яким співучасть у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом допускається, а відповідно, посягання осіб, не наділених ознаками 

спеціального суб’єкта, можна кваліфікувати за нормами Особливої частини, 

які встановлюють відповідальність спеціальних суб’єктів. Однак і 

криміналісти, які допускають співучасть у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом, не одностайні в думках стосовно того, співучасником якого виду 

може виступати особа, не наділена ознаками такого суб’єкта. 

 

Поняття та ознаки причетності до злочину 

Чинний КК поняття причетності до злочину (на відміну від поняття 

співучасті у ньому) не містить. Таким чином, воно становить собою 

теоретичну конструкцію. 

У теорії кримінального права не існує загальновизнаного визначення 

причетності до злочину. Так, в одному з підручників із Загальної частини 

кримінального права України вказується, що причетність до злочину — це 

дія або бездіяльність, яка хоча і пов’язана з вчиненням злочину, але не є 

співучастю у ньому. Ще одна з дефініцій, яка наводиться у навчальній 

літературі, полягає у тому, що під причетністю до злочину розуміється 

умисна дія або бездіяльність, пов’язана зі здійсненням злочинної діяльності 

іншою особою, але не є співучастю у ній через відсутність об’єктивної і 

суб’єктивної спільності зі злочинною діяльністю такої особи. У цих 

визначеннях акцент зроблено на негативній ознаці — відсутності співучасті, 

внаслідок чого вони недостатньо інформативні. Принаймні, керуючись цими 

визначеннями, важко зрозуміти, становлять чи не становлять собою 

причетність певні діяння. 

Тому слід намагатися визначити поняття причетності до злочину через 

встановлення позитивних ознак цього правового явища. Видається, 

причетність до злочину характеризується наступними рисами: 

 це діяння, передбачене Особливою частиною КК. Тобто, 

причетність має власну об’єктивну сторону, вона становить конкретні діяння, 

описані у КК; 

 існує у формах, передбачених Особливою частиною КК. 

Причетність не становить якогось одного злочину. Це — збірне поняття, яке 

охоплює ряд посягань, кожне з яких передбачене окремою кримінально-

правовою нормою; 

 вона пов’язана зі злочином, вчиненим іншою особою (його ще 

називають предикатним). Тому не можна бути причетним до «власного» 

злочину — того, котрий вчинила особа або у якому вона виступає одним із 

співучасників. 

Таким чином, наявність причетності передбачає вчинення, принаймні, 

двох злочинів — один із них «основний», щодо якого має місце причетність, 

та інший — у скоєнні котрого й полягає діяння причетної особи. Цей злочин 

у юридичній літературі пропонують називати наступним чи похідним; 

 злочин, щодо якого має місце причетність, вже вчинений іншою 

особою, або є достовірно відомим підготовлю- ваним чи вчинюваним. Він 
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вчиняється без сприяння причетної особи - відсутній причинний зв’язок між 

діяльністю учасників предикатного злочину і поведінкою причетної особи. 

Або, інакше кажучи, предикатний злочин вже вчинений чи буде вчинений і 

тоді, коли причетності не було б. 

Правила кваліфікації причетності до злочину  

3 наведеного випливають загальні правила кваліфікації потурання 

злочину. В ході його кримінально-правової оцінки слід: 

 кваліфікувати попередній (чи основний, предикатний) злочин, щодо 

якого має місце причетність; 

 визначити, чи має місце причетність до злочину (а не співучасть у 

ньому); 

 встановити, котрий саме вид причетності має місце і якою статтею 

Особливої частини КК він передбачений; 

 остаточно кваліфікувати скоєне, враховуючи, що на причетність 

повною мірою поширюються положення КК про незакінчений злочин та про 

співучасть у злочині. 

Відмінність причетності до злочину від співучасті у злочині 

Поряд зі спільними ознаками співучасті і причетності, мають місце і 

розбіжності між цими правовими інститутами. 

Таблиця 5. Відмінність між співучастю у злочині та причетністю до 

злочину 

 

Розмежувальна 

ознака 

Характерно для 

співучасті 

Характерно для причетності 

Протиправність 

діяння 

Вчиняють діяння, які 

не описано в статті 

Особливої частини КК 

Визначено статтями 

Особливої частини КК 

Перелік діянь Не обмежений Обмежений 
Кількість злочинів Один – єдиний для 

всіх співучасників 

Щонайменше два – 

предикатний, та який 

становить собою причетність 

На якій стадії 

вчинення злочину 

можлива 

До моменту закінчення 

злочину 

Щодо вже закінчених 

злочинів, а також щодо 

злочинів, про які відомо, ідо їх 

готують або вчиняють 

Зв’язок зі злочинним 

результатом 

Причиновий Непричиновий 

Роль суб’єкта в 

злочинній діяльності 

Участь у власному 

злочині 

Відношення до злочину іншої 

особи 

 

Форми причетності до злочину 

У чинному КК прямо не вказано, які ж злочини слід відносити до 

причетності, а у теорії кримінального права з цього приводу є певні 

розбіжності. 



 89 

Традиційно було прийнято вважати, що причетність до злочину існує в 

таких формах: 

 приховування злочину; 

 потурання злочину; 

 неповідомлення про злочин. 

Наведений підхід до виділення форм причетності базувався на 

положеннях Загальної та Особливої частин КК України 1960 р. Однак у КК 

2001 р., на відміну від раніше чинного законодавства, немає окремої статті 

про відповідальність за недонесення про злочин, в Особливій частині змінені 

умови кримінальної відповідальності за приховування злочину, з’явилися 

нові кримінально-правові норми, які інколи оцінюються як такі, що 

передбачають причетність до злочину. В зв’язку зі змінами в кримінальному 

законодавстві позиції вчених щодо виділення форм причетності 

уточнюються. 

Так, зазначається, що недонесення законом взагалі злочином не 

вважається. 

Погодитися з такою категоричною думкою важко. Адже можна 

назвати, принаймні, три-чотири випадки, коли за неповідомлення про злочин 

іншої особи настає кримінальна відповідальність: 

 службова особа підлягає відповідальності за неповідомлення про 

злочин, вчинений підлеглими чи підконтрольними їй особами. Такі діяння 

кваліфікуються за статтями про злочини у сфері службової діяльності; 

 завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) може полягати у 

наданні показань, спрямованих на приховування відомостей про злочин 

іншої особи; 

 відмова від давання показань (ст. 385 КК) охоплює собою діяння, які 

вчиняються з метою неповідомлення про злочин, вчинений іншою особою. 

 перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386 КК) 

звичайно мають на меті добитися того, щоб вказані учасники процесу не 

надали інформації про злочини, вчинені іншими особами. 

Тому є підстави вважати, що виключення з КК окремої статті про 

недонесення (ст. 187 КК України 1960 р.) не означає повної декриміналізації 

такого роду діянь. 

Висловлюється думка, що аналіз положень нового КК дозволяє 

виділити ще один вид причетності до злочину — заздалегідь не обіцяне 

сприяння учасникам злочинних організацій (ст. 256 КК). Зазначається, що це 

особливий вид причетності, оскільки така причетність можлива лише 

стосовно окремих злочинів, пов’язаних зі створенням та функціонуванням 

злочинних організацій, а також, що таким видом причетності охоплюються 

діяння, які не підпадають під інші види причетності (приховування злочину, 

неповідомлення про злочин, потурання злочину). Така позиція також не 

видається безспірною і потребує, принаймні, конкретизації та розвитку. 
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По-перше, у ст. 256 КК передбачена відповідальність не лише за 

заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій, а й за 

приховування їх злочинної діяльності. Тому слід уточнити: ця стаття 

передбачає відповідальність за причетність до злочину в двох формах. По-

друге, заздалегідь не обіцяне сприяння злочину, який вчиняється іншими 

особами, передбачене не лише ст. 256 КК, а й іншими кримінально-

правовими нормами. Це, зокрема, сприяння створенню або діяльності 

терористичної групи чи терористичної організації (ч. 4 ст. 258 КК), 

фінансування або постачання не передбачених законом воєнізованих чи 

збройних формувань (ч. З ст. 260 КК), з певними застереженнями — 

найманство (ч. 1 ст. 447 КК). Закон не обмежує вчинення цих злочинів 

випадками, коли відповідні дії заздалегідь обіцяні. Будучи послідовним, такі 

злочини також слід віднести до причетності у формі заздалегідь не обіцяного 

сприяння злочинній діяльності інших осіб. 

Таким чином, можна констатувати, що чинне кримінальне 

законодавство передбачає причетність до злочинів, які вчиняються іншими 

особами у формах заздалегідь не обіцяного: 

 потурання; 

 приховування; 

 неповідомлення; 

 сприяння. 

Питання кваліфікації заздалегідь не обіцяного приховування 

організованої злочинної діяльності мають вирішуватися з врахуванням того, 

що така діяльність описана законодавцем в окремій кримінально-правовій 

нормі, передбаченій ст. 256 КК. Особливо дискусійним є положення про 

співвідношення норм, передбачених ст. 256 та ст. 396 КК. 

У ч. 6 ст. 27 КК чітко визначено, що заздалегідь не обіцяне 

приховування злочину (а те, що приховування і укриття — це одне й те саме, 

не викликає сумніву), придбання предметів, здобутих злочинним шляхом, 

тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених ст. 198 та 

ст. 396 цього Кодексу. Таким чином, існує колізія, яка характеризується тим, 

що: 

 встановлення відповідальності за заздалегідь не обіцяне 

приховування злочину в ст. 256 КК суперечить положенням Загальної 

частини КК; 

 відповідальність за не обіцяне заздалегідь приховування злочинної 

діяльності учасників злочинної організації, як і будь-якого іншого тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, може наставати лише за ст. 396 КК (відповідно до 

вимог ч. 6 ст. 27 КК); 

 відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочинної 

діяльності учасників злочинної діяльності встановлена в окремій статті 

Особливої частини КК — ст. 256, яка містить спеціальну норму, що має 

пріоритет перед загальною, передбаченою ст. 396 КК. 
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Таку колізію (як і зазначену в попередньому підрозділі щодо кількості 

злочинів, що повинні мати за ціль вчинити учасники злочинної організації) 

не можна вирішити на основі існуючих правових норм. У чинному 

законодавстві вони просто не передбачені. Можливо, такого роду колізійні 

норми і не потрібні, адже «неузгодженість» між Загальною і Особливою 

частинами Кодексу виходить за межі того, що можна припустити у ході 

законотворення. Однак існуючу ситуацію потрібно якось вирішувати, не 

чекаючи змін до КК. Видається, тут знову ж таки слід керуватися одним з 

принципів кримінально-правової кваліфікації — відповідно до якого спірні 

питання вирішуються на користь особи, дії котрої кваліфікуються. 

Застосування вказаного принципу пов’язано у даному випадку з 

порівнянням правових наслідків, передбачених щодо злочинів, 

регламентованих ст. 256 та ст. 396 КК. Аналіз санкцій цих статей свідчить, 

що пріоритет доведеться віддати нормі, встановленій у ст. 396 КК. При.цьо- 

му ідея законодавця про посилення відповідальності за причетність (у формі 

заздалегідь не обіцяного переховування) до організованої злочинної 

діяльності залишиться, по суті, не реалізованою. Тим більш це стосується 

кваліфікованого виду злочину, передбаченого ст. 256 КК. 

Кваліфікація переховування власного злочину 

Приховування свого власного злочину не утворює причетності і не 

тягне кримінальної відповідальності. Це випливає з принципу 

недопустимості подвійного інкримінування. Оскільки злочинні дії вже 

отримали юридичну оцінку — кваліфіковані як вчинення злочину одноосібно 

чи у співучасті, то подальша поведінка винного не становить злочину. В 

переважній більшості випадків дії, спрямовані на приховування власного 

злочину, не передбачені кримінальним законом як окремий злочин. Зокрема, 

чинним законодавством не встановлена відповідальність за знищення або 

розчленування трупа з метою приховати вчинений злочин, якщо такі дії 

скоюють особи, які вчинили вбивство. 

Разом з тим кримінальна відповідальність за відповідні діяння настає, 

якщо вони становлять собою інший самостійний злочин. Однак 

кваліфікуються ці діяння не як причетність до раніше вчиненого злочину, а 

за статтею Особливої частини КК про такий самостійний злочин. Так, підпал 

будинку, вчинений особою для того, щоб приховати скоєну нею ж крадіжку, 

кваліфікується за відповідною частиною ст. 194 КК; службове підроблення 

— за ст. 366 КК; протиправний вплив на свідків, потерпілих, експертів з 

метою уникнути давання ними правдивих показань чи висновку — за ст. 386 

КК. 

Відповідна оцінка має даватися і завідомо неправдивому повідомленню 

про скоєння злочину, вчиненого з метою відвернути увагу правоохоронних 

органів від власної особи, спрямувати їх діяльність у іншому напрямі. 

Завідомо неправдиве повідомлення не становить собою форми причетності 

до злочину. Тому важко погодитися з існуючою на практиці думкою, що 

неправдиве повідомлення про вчинення злочину, спрямоване на 

приховування власного злочину, не повинно окремо кваліфікуватися за ст. 
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383 КК. Подібної, як видається неправильної, позиції дотримується також 

судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду України. 

Так, розглянуто у порядку нагляду кримінальну справу В., яка вбила 

свою чотиримісячну дитину, труп закопала у городі біля свого будинку і у 

той же день звернулася до органів міліції з письмовою заявою про 

викрадення її сина. На підставі цього було порушено кримінальну справу. 

Судова колегія в ухвалі вказала, що суд першої інстанції помилково визнав 

В. винною за ч. 1 ст. 177 КК України 1960 р. (ст. 383 КК 2001 р.), оскільки її 

дії з написання заяви до органів міліції були спрямовані на приховування 

вчиненого нею злочину, а не на завідомо неправдивий донос. Разом з тим 

приховування злочину полягало у тому, що В. заховала труп вбитої дитини. 

Подання до органів міліції заяви про нібито вчинений іншими особами 

злочин інкримінованою їй ст. 94 КК України 1960 р. (ч. 1 ст. 115 КК 2001 р.) 

аж ніяк не охоплюється; потребує додаткової кваліфікації зач. 1 ст. 177 КК. 

Тут має місце реальна сукупність — вбивства і завідомо неправдивого 

доносу. Тому правильною слід було б визнати кваліфікацію скоєного, 

здійснену на попередньому слідстві і судом першої та касаційної інстанцій. 

 

Причетність до злочину:  

 це діяння передбачене Особливою частиною КК. Тобто 

причетність має власну об’єктивну сторону, це конкретні діяння, описані в 

КК; 

 існує у формах, передбачених Особливою частиною КК. 

Причетність не є якимось одним злочином. Це збірне поняття, яке охоплює 

низку посягань, кожне з яких передбачає окрема кримінально-правова норма; 

 вона пов’язана зі злочином, вчиненим іншою особою (його ще 

називають предикатним). Тому не можна бути причетним до „власного‖ 

злочину – того, який вчинила особа, або в якому вона виступає одним зі 

співучасників. Отже, причетність передбачає вчинення принаймні двох 

злочинів – один із них „основний‖, щодо якого має місце причетність, та 

інший – у вчиненні якого й полягає діяння причетної особи; 

 злочин, щодо якого має місце причетність, вже вчинила інша 

особа, або є достовірно відомим підготовлюваним або вчинюваним. Його 

вчиняють без сприяння причетної особи – відсутній причиновий зв’язок між 

діяльністю учасників предикатного злочину і поведінкою причетної особи. 

Або, інакше кажучи, предикатний злочин вже вчинено чи буде вчинено і 

тоді, коли причетності не було б. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Діяння співучасників кваліфікують за різними статтями Особливої 

частини у випадках: 

1) коли виконавець та інші співучасники або кілька співвиконавців 

неоднаково усвідомлюють суспільно небезпечний характер своєї дії або 

бездіяльності; 

2) коли окремі зі співучасників допускають помилку у визначенні 

фактичних обставин справи; 
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3) при вчиненні посягання з альтернативним чи неконкретизованим 

умислом; 

4) коли має місце ексцес у діях когось зі співучасників; 

5) коли має місце відхилення дії; 

6) якщо окремі співучасники мають індивідуальні особливості, які 

характеризують особу певного учасника спільного злочину і впливають лише 

на його відповідальність; 

7) у зв’язку з тим, що одні з них досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність за злочин, вчинюваний у співучасті, а інші – ні. 

При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, потрібно: 

1) встановити, чи має місце співучасть; 

2) визначити вид співучасті і встановити, чи її слід кваліфікувати з 

посиланням на ст.27 КК чи лише за статтею Особливої частини; 

3) встановити вид співучасника і, якщо потрібно послатися при 

кваліфікації на ст.27 КК, визначити частину цієї статті; 

4) встановити форму співучасті та при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст. 28 КК визначити частину цієї статті; 

5) з’ясувати, який злочин вчинили співучасники, і яка норма Особливої 

частини його передбачає; 

6) визначити, чи всі співучасники відповідають за однією і тією ж 

нормою Особливої частини, чи за різними, і якщо так, то за якими саме. 

Діяння кожного зі співучасників кваліфікують окремо. До того ж, 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених у співучасті чи без неї 

злочинів. 

У статтях Особливої частини кримінального закону описано злочин, 

вчинений виконавцем, у його посяганні є всі ознаки відповідного складу 

злочину, і за практикою, яка склалася, і яку підтримує більшість теоретиків, 

його кваліфікують лише за статтею Особливої частини, без посилання на ч.2 

ст.27 КК. Організатор, підбурювач, пособник злочину звичайно не вчиняють 

дій, передбачених диспозицією статті Особливої частини. Їх діяльність 

передбачено сукупністю положень, які містить відповідна частина ст.27 КК 

та стаття Особливої частини, яка передбачає діяння виконавця злочину (за 

загальним правилом). 

Організаторські, підбурювальні, пособницькі дії, які передбачає 

диспозиція кримінально-правової норми, кваліфікують лише за статтею 

Особливої частини КК без посилання на ст.27 КК як посягання виконавця 

злочину. 

Кваліфікуючи дії співучасника, який поєднує кілька функцій, доцільно 

не акцентувати увагу на якійсь одній з них, а посилатися на кожну з частин 

ст.27 КК, що передбачає діяльність певних видів співучасників та відповідну 

статтю Особливої частини. можливі такі варіанти: 

1. У диспозиції статті передбачено вчинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб (тобто ця форма співучасті виступає як співучасть 

особливого роду) – діяння учасників групи кваліфікують лише за 

відповідною частиною статті Особливої частини КК, без посилання на статті 
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Загальної частини. Участь у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до 

складу групи, кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27 КК. 

2. У диспозиції статті вчинення злочину за попередньою змовою 

групою осіб не передбачено (тобто має місце співучасть у власному 

розумінні слова). Тоді діяння учасників групи кваліфікують за ч.2 ст.28 КК та 

статтею Особливої частини КК, яка передбачає вчинений такою групою 

злочин. Участь у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до складу 

групи, кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК. 

3. У диспозиції статті передбачено більш високу форму співучасті – 

вчинення злочину організованою групою, вчинення ж злочину групою осіб 

ця стаття не передбачає. У такому випадку скоєне учасниками групи 

кваліфікують як вид злочину, вчиненого однією особою, з посиланням на ч.2 

ст.28 КК. Участь у вчиненні злочину осіб, які не є учасниками групи, 

кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК та норму Особливої 

частини про відповідний вид злочину, вчиненого однією особою. 

Вчинення злочину у складі організованої групи кваліфікують як 

вчинення злочину такою групою. Організована група виступає як 

колективний виконавець злочину, а кожного з її учасників також 

прирівнюють до виконавця, незалежно від того, чи він особисто виконує 

об’єктивну сторону злочину, чи за завданням учасників організованої групи 

здійснює інші функції. Тому кожний учасник організованої групи несе 

відповідальність за всі злочини, вчинені такою групою, за будь-якої його 

участі, кожному учаснику інкримінують спільний злочинний результат, 

якого досягла група. 

Злочини, вчинені у складі злочинної організації слід кваліфікувати 

самостійно, за сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за 

створення злочинних організацій, участь у них чи в скоюваних ними 

злочинах. Суб’єктом відповідальності сам колегіальний орган виступати не 

може. Тому варто ставити питання про відповідальність окремих фізичних 

осіб за дії кожного з них, вчинені у складі комісії, ради, правління тощо. 

Пропонують правило: якщо злочин вчинено внаслідок виконання 

рішення колегіального органу, то за нього несе відповідальність кожний 

учасник такого органу, який голосуванням чи в інший спосіб сприяв його 

ухваленню. 

Під невдалою співучастю у злочині зазвичай розуміють умисні діяння, 

спрямовані на вчинення злочину разом з іншими особами, які, однак, не 

привели до бажаного результату. Кваліфікуючи невдалу співучасть, 

оцінювати слід діяння і самого „співучасника‖, якому не вдалося досягти 

сумісності посягання, і осіб, що їх прагнули залучити до спільного вчинення 

злочину. 

Спочатку вказують, що має місце співучасть у злочині, а вже потім – 

стадію посягання, яке вчинив виконавець. Виглядає ж формула кваліфікації в 

розглядуваному випадку так: 

ч. ... ст. 27 – ч. ... ст. 15 – норма Особливої частини. 
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Співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом допускається, а 

відповідно, посягання осіб, не наділених ознаками спеціального суб’єкта, 

можна кваліфікувати за нормами Особливої частини, які встановлюють 

відповідальність спеціальних суб’єктів. 

При ексцесі одного чи кількох співучасників інші співучасники несуть 

відповідальність у межах змови – їх діяння кваліфікують як співучасть у 

тому злочині, вчинення якого було передбачено змовою. Діяння особи, яка 

допустила ексцес, кваліфікують за статтею, що передбачає фактично 

вчинений злочин. 

Чинне кримінальне законодавство передбачає причетність до злочинів, 

які вчиняють інші особи у формах заздалегідь не обіцяного: 

1) потурання; 2) приховування;3) неповідомлення; 4) сприяння. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:  

1. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. 

2. Кваліфікація співучасті з урахуванням виду співучасника. 

3. Кваліфікація посягання виконавця, співвиконавця злочину. 

4. Кваліфікація дій організатора, підбурювача, пособника злочину. 

5. Кваліфікація підбурювання. 

6. Кваліфікація дій „організаторів‖, „підбурювачів‖, „пособників‖, 

які передбачено Особливою частиною КК. 

7. Кваліфікація при поєднанні в одній особі функцій співучасників 

кількох видів. 

8. Кваліфікація співучасті з урахуванням її форми. 

9. Співвідношення форми співучасті та виду співучасника. 

10. Кваліфікація вчиненого групою осіб. 

11. Кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою змовою групою 

осіб. 

12. Кваліфікація злочину, вчиненого організованою групою. 

13. Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинних організацій. 

14. Проблема кваліфікації діянь, вчинених у складі колегіальних 

органів. 

15. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті в незакінченому 

злочині. 

16. Поняття невдалої співучасті. 

17. Види невдалої співучасті. 

18. Кваліфікація невдалої співучасті бажаного співучасника. 

19. Кваліфікація невдалої співучасті в разі, коли дії „співучасника‖ 

помилково вчинено стосовно сторонньої особи. 

20. Кваліфікація співучасті у незакінченому злочині. 

21. Кваліфікація співучасті в злочинах зі спеціальним суб’єктом. 

22. Загальні положення кваліфікації співучасті у злочинах зі 

спеціальним суб’єктом. 

23. Кваліфікація організації злочину зі спеціальним суб’єктом. 

24. Кваліфікація дій співвиконавця злочину зі спеціальним 
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суб’єктом. 

25. Кваліфікація ексцесу співучасника. 

26. Кваліфікація причетності до злочину. 

27. Кваліфікація переховування власного злочину. 

 

 

ТЕМА 3. 

Проблемні питання кваліфікації множинності злочинів, а також за 

наявності пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, а також при 

конкуренції кримінально-правових норм 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

забезпечення набуття достатнього рівня теоретичних знань інституту 

множинності злочинів, кваліфікації при наявності обтяжуючих та 

пом'якшуючих обставин, при конкуренцыъ кримынально-правових норм у 

кримінальному праві, який забезпечить уміння самостійно застосовувати 

отримані знання у практичній діяльності при кваліфікації злочинів. 

 

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 як для правильного 

вирішення питання про застосування норм кримінального права при 

вчиненні особою або групою осіб декількох злочинів, так і для розробка та 

впровадження кримінологічних засобів та заходів, направлених на 

попередження злочинності. 

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; 
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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. 

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 

обвинувачувального вироку (ст.49, 80 КК); 

2. діяння, за які особа була безумовно звільнена від 

кримінальної відповідальності (ст. 45, 48 КК); 
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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). 

Отже, із вказаного витікає, що 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 

Під одиничним суспільно небезпечним діянням слід розуміти і випадки 

вчинення так званих. продовжуваних злочинів, коли суспільно небезпечне 

діяння направлене на досягнення певних суспільно небезпечних наслідків 

складається з декількох тотожних діянь (ч. 2 ст. 32 КК). 

Склад злочину обумовлений соціальними властивостями відповідного 

діяння, його типовості, а також єдності його об’єктивних і суб’єктивних 

ознак. Поєднання типових ознак злочинів, таких як, наприклад, крадіжка, 

грабіж, розбій, вимагательство, вбивство, хуліганство та ін. є підставою для 

визнання їх, за умовою одноразового вчинення, одиничними злочинами, що 

охоплюються відповідними нормами Кримінального кодексу. 

Одиничні злочини поділяються на прості та ускладнені.  

Простий злочин – це, як правило, злочин, який складається з одного 

діяння, передбаченого кримінальним законом, а також, у випадку скоєння 

злочину з матеріальним складом, одного наслідку, передбаченого 

диспозицією статті Особливої частини. 
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Наприклад: погроза вбивством (ст.129 КК), розбещення неповнолітніх 

(ст.156 КК), крадіжка (ст.185 КК). 

Простий одиночний злочин може полягати і у вчиненні одного 

діяння, яке потягло кілька наслідків, передбачених диспозицією однієї 

статті Особливої частини, наприклад, у ст.181 КК – посягання на здоров’я 

людей під приводом проповідування релігійних вчень чи виконання 

релігійних обрядів – передбачається заподіювання шкоди здоров’ю людей 

або статевої розпусти, що не виключає поєднання цих наслідків. 

У випадках скоєння одного з діянь, передбачених кримінальною 

нормою, що містить перелік альтернативних діянь, охоплюваних 

диспозицією цієї норми, маємо також вчинення простого одиничного 

злочину. Наприклад, дії, направлені на позбавлення волі людини або на її 

викрадення (ч.1 ст.146 КК), а також умисне знищення або пошкодження 

чужого майна (ст. 194) – це норми, які передбачають по два альтернативні 

прості одиничні злочини. 

Ускладнені одиничні злочини прийнято поділяти на: триваючі, 

продовжувані, складені, кваліфіковані за наслідками та з 

альтернативними діями. 

Триваючий – це одиничний злочин, який розпочавшись дією або 

бездіяльністю особи, вчиняється безперервно протягом більш менш 

тривалого часу. Наприклад, незаконне зберігання зброї, бойових припасів, 

наркотичних засобів або психотропних речовин (ст.264, 307, 309 КК) 

починаються з вчинення дій, пов’язаних з їх незаконним зберіганням і далі 

особа протягом часу їх зберігання перебуває у безперервному стані 

виконання об’єктивної сторони злочинів, передбачених вказаними статтями 

КК. Завершеними триваючі злочини є в момент припинення вказаного 

злочинного стану незалежно від обставин, які можуть бути об’єктивними, 

коли вони не залежать від волі винного, наприклад, у разі його затримання 

працівниками міліції або втрати предметів злочинного зберігання, або 

суб’єктивними, коли винний відчужує, знищує або споживає вказані 
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предмети (продаж, спалення, ін’єкція). Саме з моменту закінчення 

триваючого злочину починається спливання строку давності притягнення до 

кримінальної відповідальності. Тривалість перебування особи в стані 

вчинення злочину або тривалість злочину, на його кваліфікацію не впливає, 

але може враховуватися судом при призначенні покарання. 

Продовжуваний злочин – це такий злочин, що складається з двох 

або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром і 

спрямованих на досягнення загального злочинного результату 

(наслідку). 

Поняття продовжуваного злочину закріплено у ч.2 ст.32 КК. Його 

ознаки: 

1. складається з двох або більше самостійних, віддалених між 

собою в часі тотожних діянь; 

2. всі ці діяння об’єднані прагненням досягнення спільної 

кінцевої мети; 

3. кваліфікується за однією статтею (частиною статті КК). 

Так, особа, яка, маючи на меті викрадення зі складу (вагона або іншого 

сховища) однієї тони зерна, протягом певного часу перенесла мішком цю 

кількість зерна за 20 разів, то всі рази його проникнення і викрадення є 

тотожними діяннями, які охоплюються єдиним умислом на досягнення мети 

про викрадення однієї тони зерна і кваліфікуються як єдиний злочин за ч.3 

ст.185 КК. Або розтрата чужого майна, ввіреного винному, вчинене протягом 

кількох днів під час відвідувань розважальних закладів (ч.1 ст.191 КК). 

Початком продовжуваного злочину вважається початок вчинення 

першого з тотожних діянь, що утворюють цей злочин . При цьому кожне з 

тотожних діянь може як містити в собі склад злочину, так і мати ознаки 

іншого суспільно небезпечного діяння, наприклад, адміністративного 

правопорушення (дрібне розкрадання). 

Складений злочин (складний) – це злочин, передбачений однією 

статтею (частиною статті) КК, який складається з двох або більше 
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органічно поєднаних між собою злочинних діянь, кожне з яких містить 

склад самостійного злочину, передбаченого іншою статтею (частиною 

статті) КК. 

В характеристиці злочинності часто повторюються сукупності певних 

злочинних діянь, наприклад, частинами 3 статей 185 і 186 передбачені 

вчинення крадіжки та грабежу, поєднаних з проникненням у житло, тобто 

діяння, які передбачені як самостійні злочини в частинах перших статей 185 

та 186 та статтею 162 (порушення недоторканості житла). Розбій – ст.187 КК 

передбачає насильство над особою у вигляді нападу з погрозою вбивства або 

з заподіянням тілесних ушкоджень потерпілому, а також викрадення його 

майна (ст.129, 121, 122, 125 та 186 КК). Бандитизм – ст.257 КК об’єднує 

незаконні дії зі зброєю (ст.263 КК, вчинення нападів на підприємства, 

установи, організації чи на окремих громадян, поєднаних з насильством над 

особою (заподіяння тілесних ушкоджень, згвалтування), знищенням майна, 

заволодінням чужим майном. Перелічені та інші найбільш поширені 

органічні поєднання злочинних діянь законодавець виділив у окремі 

самостійні складені злочини, які розглядаються як одиничні. 

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. 

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). 
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Ознаки повторності злочинів: 

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; 
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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 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. 

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 
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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). 

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). 
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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). 

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). 
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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. 

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 
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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‖. 

 

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. 
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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. 

Поняття рецидиву злочинів визначається статтею 34 КК як 

вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний 

злочин (т.з. легальний рецидив). 

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 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). 
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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: 

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); 

2. рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів. 

В чинному Кримінальному кодексі 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). 

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 
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складний (багаторазовий) та за ступенем суспільної небезпечності – 

пенітенціарний рецидив і рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів. 

 

ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ ТЕМИ: 

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. 

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). 

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. 

Рецидив злочинів – це вчинення нового умисного злочину особою, яка 

має судимість за умисний злочин. Виділяють загальний та спеціальний 
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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. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

Поняття одиничного злочину, його види. 

Складні одиничні злочини. 

Поняття множинності злочинів. 

Форми множинності злочинів: загальна характеристика та правові наслідки. 

Поняття та види повторності злочинів. 

Поняття та види сукупності злочинів. 

Поняття та види рецидиву злочинів. 

 

 

ТЕМА 4. 

Проблемні питання кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я, волі, 

честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров’я 

2. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи 

3. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Полягає у досягненні наступних завдань: з'ясувати основні положення 

кримінального закону в частині захисту людини, її право на життя, здоров'я, 

безпеку, недоторканість, волю, честь, гідність, статеву свободу і 
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недоторканість та інші блага, пов'язані з їх забезпеченням,  визначити 

правила кваліфікації названих злочинів та окреслити основні проблемні 

питання.  

Вступ 

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. 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. Злочини проти особи – це суспільно небезпечні діяння, спрямовані 

на заподіяння смерті людині або шкоди її здоров'ю, або загрожують їх 

безпеці, посягають на недоторканість особи, а також установлений порядок 

надання та отримання послуг у сфері медицини та виховання, кримінальна 

відповідальність за які встановлена у розділі ІІ Особливої частини 

Кримінального кодексу України. 

Питома вага злочинів проти особи у загальній кількості зареєстрованих 

злочинів складає у середньому 7%. Вказане вказує, що злочини проти особи 

у структурі загальної злочинності складають значну частку, є надзвичайно 

поширеними. З урахуванням поширеності а також надзвичайної важливості 

об’єкта посягання дані злочини проти особи становлять особливу небезпеку 

для суспільства та окремих громадян. Оскільки злочини проти особи є 

одними з найпоширеніших і особливо небезпечними, а їх кваліфікація має 

значну кількість проблем. 

 

I. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я 

ОСОБИ 

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. Його 

положення в частині кримінально-правового захисту особи поширюються на 
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всіх людей (як біологічних істот), які перебувають на території України в 

будь-якому стані. 

В залежності від безпосередньому об`єкту, злочини проти життя та 

здоров'я можна поділити 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); 

Родовим об`єктом злочину у нормах Розділу II – є безпека для життя та 

здоров'я особи, а у випадках вбивства та спричинення шкоди здоров'ю – 

життя  та здоров'я особи. Видові та безпосередні об’єкти (основні) – життя, 

здоровя, безпека особи. 

Додатковими безпосередніми об`єктами можуть бути: громадський або 

службовий обов’язок, встановлений порядок надання медичних послуг та ін. 

В деяких складах є предмет злочину, хоча це є виключенням для даної 

групи злочинів.  

 

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 

характеристику окремих складів злочинів ми розкриємо далі. 

Серед злочинів проти життя особливе місце займають умисні вбивства, 

зупинимося на окремих питаннях їх кваліфікації. Безпосереднім об'єктом 

вбивства є життя іншої людини. Вживання слова "іншої" є обов'язковим, бо 

цим стверджується відсутність вбивства там, де людина сама позбавляє 
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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 людини є її біологічна 

смерть — момент коли розпочався безповоротний процес розпаду клітин 

головного мозку людини, тобто її центральної нервової системи. 

Зупинка роботи серця і дихання є настанням т.з. клінічної смерті, за якої 

збереження життєздатності людського організму і порятунок від смерті є 

можливими. Тому є можливим вчинення вбивства (біологічної смерті) 

людини, яка знаходиться в стані клінічної смерті. 

Об'єктивна сторона вбивства характеризується наявністю трьох 

обов'язкових ознак: посягання на життя іншої людини; наслідок у вигляді 

біологічної смерті потерпілого; причинного зв'язку між діянням та наслідком. 

Посягання на життя може бути вчинено як шляхом дії, так і шляхом 

бездіяльності. Дія як посягання на життя іншої людини може відбуватись у 

вигляді безпосереднього фізичного впливу на організм людини (нанесення 

ударів, удавлення шиї та ін.), психічного впливу, навіювання (провокація 

сильного афекту у хворої на серце людини тощо), створення смертельно 

небезпечної ситуації або використання деяких факторів зовнішнього 

середовища та речей (дія високої чи низької температури, 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 (відмова від 

годування дитини з боку матері, ухилення від лікування хворого медичним 

працівником тощо). 

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 
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потерпілого (ч. 2 п. 22 Постанови № 2 ПВС). 

У зв'язку діяння – наслідок визначальним є не час, а категорія 

неминучості.  Ст. 115 КК передбачає відповідальність за умисне вбивство, 

коли особа усвідомлює, що здійснює посягання на життя іншої людини, 

передбачає, що його наслідком має або може бути смерть людини, і бажає 

(прямий умисел) чи свідомо припускає (непрямий умисел) настання її смерті. 

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 кваліфікацію не впливає, але для визначення ступеня вини слід 

максимально ретельно вивчити суб'єктивні моменти заподіяного. 

Спричинення посяганням з невизначеним або непрямим умислом 

кваліфікується за наслідками, що фактично наступили. 

Суб'єктивне ставлення винного до наслідків свого діяння є важливим 

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. 

Під час вчинення умисних вбивств може статися коли злочинець, маючи 

намір убити певну людину, вбиває іншу. Така помилка на кваліфікацію не 

впливає – винний притягується до відповідальності за ст. 115 КК. 

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, злочин слід 

кваліфікувати за сукупністю: як замах на вбивство тієї людини, на яку винна 

особа спрямувала злочинний умисел на позбавлення життя наприклад, ч. 2 

ст. 15, ст. 348 КК, і як умисне вбивство фактично позбавленої життя людини, 
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тобто за відповідною частиною ст. 115 КК. 

В деяких умисних вбивствах мотив або мета є обов'язковими ознаками 

складу злочину (корисливі, хуліганські та ін.), в інших — виступають як 

обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність, 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. 

Обґрунтованою є кваліфікація за ч. 1 ст. 115 КК, коли вбивство було 

спровоковане 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 явну 

неадекватну реакцію, яка вилилася у вбивство. 

Суб'єктом вбивства є осудна особа, яка досягла 14 років (ст.ст. 115-117). 

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 п. 12 ч. 2 

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‖). 

Коли вчинене умисне вбивство одночасно містить обтяжуючі і 

пом'якшуючі обставини, наприклад умисне вбивство двох осіб при 
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перевищенні меж необхідної оборони, дії винного слід кваліфікувати з 

урахуванням пом'якшуючої обставини за ст. 118 КК. 

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. 

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.  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). 

Якщо вбивства двох осіб було вчинене практично в одному місці і через 

незначний проміжок часу, але вони не охоплювалось єдиним умислом, за 

відсутності обтяжуючих обставин, окрім повторності, відповідальність 

повинна наставати не за п. 1, а за сукупністю: ч. 1 або ч. 2 ст. 115 та п. 13 ч. 2 

ст. 115 КК. 

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. Вчинене 

слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 115 у сукупності з ч. 2 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 
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КК. 

Під убивством малолітньої дитини розуміється умисне позбавлення 

життя особи, якій не виповнилося 14 років. Винний достовірно знав або 

припускав, що потерпіла особа є малолітньою, 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. 

Відповідальність за умисне вбивство заручника або викраденої 

людини (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК) настає за умови, що потерпілий був заручником  

і винна особа це усвідомлювала. Дії кваліфікуються як умисне вбивство 

заручника незалежно від того, чи була винна особа причетною до вчинення 

злочину, передбаченого ст. 147 КК.  

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 (заподіяння тортур, мордування, 

мучення, в тощо), психічних чи моральних (приниження гідності, глумління 

тощо) страждань, а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом 

або вчинювалося в присутності близьких потерпілому осіб і винний 

усвідомлював, що 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 ч. 2 ст. 115 КК. 

Визначення особливої жорстокості, мучення, мордування, встановлення 
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фактів нанесення ударів, побоїв або інших насильницьких дій, які завдали 

фізичного болю, є компетенцією суду. 

Як учинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 

ст. 115 КК, умисне вбивство кваліфікується за умови, що винний свідомо 

застосував спосіб убивства, який є небезпечним для життя не тільки цієї 

особи, а й інших людей. Небезпека для життя інших людей має бути 

реальною. 

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 передбачають відповідальність за умисне заподіяння тілесних 

ушкоджень (п. 9). 

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. 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, 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. 
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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 або 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). 

Вбивство, вчинене в зв'язку з охороною майна, неповерненням 

потерпілим боргу або його відмовою виконати інші обов'язки майнового 

характеру, якщо такі обов'язки ґрунтувались на законних підставах, не 

вважається умисним вбивством з корисливих мотивів, а також 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). 

Відповідальність за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК за умисне вбивство особи чи її 
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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. 

Близькі родичі в розумінні п. 8 ч. 2 ст. 115 КК – це, відповідно до 

Сімейного кодексу України, батьки, один із подружжя, діти, рідні брати і 

сестри, дід, баба, внуки. Хуліганство й наступне вбивство особи, яка 

перепиняла ці дії, належить кваліфікувати за 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 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. Дії винного, який вчинив умисне вбивство з метою приховати 
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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. 

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 ще й за ч. 4 ст. 

152 або ч. 3 ст. 153 КК. 

Умисне вбивство з метою задовольнити статеву пристрасть із трупом 

також тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК. А задоволення статевої 

пристрасті з трупом слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 297, 

тобто наруга над тілом померлої людини. 

У випадках, коли особу було умисно вбито через певний час після її 

зґвалтування 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). 

Вбивство при подоланні 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 смерть з необережності кваліфікується лише 

за ч. 4 ст. 152 КК і додаткової кваліфікації ст. 119 не потребує. 

Умисне вбивство, вчинене на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК), - це 

умисне позбавлення життя іншої людини, здійснене виконавцем за 

дорученням або на прохання іншої особи (замовника). Таке доручення може 
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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, а також форму прохання. 

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, якщо він не є співвиконавцем), залежно 

від конкретних обставин справи повинен визнаватись або підбурювачем, або 

організатором злочину. 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 або п. 12). 

Дії замовника умисного вбивства, який одночасно був і співвиконавцем 

цього злочину, кваліфікуються за пунктами 11 і 12 ч. 2 ст. 115 КК. 

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. 

У разі, коли виконавець погодився позбавити потерпілого життя, але з 

причин, що не залежали від його волі, умисел на вбивство до кінця не довів, 
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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). 

Вчиненим за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК) 

умисне вбивство вважається тоді, коли в позбавленні потерпілого життя 

брали 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 

(застосування щодо потерпілого насильства з метою приведення його у 

безпорадний стан усунення певних перешкод, що заважають іншій особі 

заподіяти потерпілому смерть, 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. 

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. 

Під раніше вчиненим умисним вбивством розуміються не тільки 
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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.). 

Убивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, 

враховуватися при кваліфікації дій тільки тих співучасників, яких ця ознака 

стосується (п. 17). 

Умисне вбивство вчинене з мотивів расової, національної чи 

релігійної нетерпимості визнається коли винна особа діяла з умислом 

(прямим або непрямим) на заподіяння смерті іншій особі саме з мотивів, 

передбачених п. 14 ч. 2 ст. 115 КК. 

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). 

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). 

 

Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 
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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 

різновидом так званих привілейованих умисних вбивств, вчинюваних за 

пом'якшуючих обставин, у зв’язку з чим законодавець відніс його за 

ступенем суспільної небезпечності до злочину середньої тяжкості, встановив 

покарання до п’яти років позбавлення волі. 

Умисне вбивство належить кваліфікувати за ст.116 КК за наявності 

таких умов: 1) коли  воно вчинено винним в стані сильного душевного 

хвилювання; 2) такий стан виник раптово; 

1) цей стан викликано протизаконним насильством, тяжкою образою 

чи систематичним знущанням з боку потерпілого; 

2) смерть спричинена особі, яка вчинила протизаконне насильство, 

тяжку образу чи систематичне знущання. 

Стан сильного душевного хвилювання (фізіологічний афект) – це 

психічний стан, за якого інтенсивна емоція протягом короткого часу стає 

домінуючою, значно знижуючи здатність людини усвідомлювати свої дії 

і(або) 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. Для 

встановлення факту фізіологічного афекту враховуються два критерії – 

психологічний і юридичний та обов’язково призначається судово-

психологічна, а можливо й комплексна психолого-психіатрична експертиза. 

Раптовість виникнення стану сильного душевного хвилювання 

означає, що такий стан з'являється несподівано, блискавично як безпосередня 
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реакція на поведінку потерпілої особи. Людина відчуває подразник 

безпосередньо від потерпілого або від інших осіб. 

Наприклад, дружина розповіла чоловіку про брутальну і цинічну 

поведінку щодо неї з боку п'яного сусіда, продемонструвавши при цьому 

розірваний одяг та подряпини на тілі, що призвело до відповідної агресивної 

реакції чоловіка. Необхідне призначення судово-психологічної експертизи 

для встановлення стану фізіологічного афекту. 

Протизаконне насильство може бути як фізичним, так і психічним. 

Якщо насильство не було протизаконним, наприклад при затриманні 

злочинця, то викликане ним вбивство охоплюється ст. 115 КК. Визнання 

образи тяжкою є цілковитою компетенцією слідства і суду. 

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. 
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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 

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. 

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. 

Часто 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 кваліфікується за 

п. 2 ч. 2 ст. 115 КК. 

Суб'єкт злочину, передбаченого ст. 117 КК, спеціальний - жінка-мати, 

яка вчинила вбивство своєї новонародженої дитини під час пологів або 
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відразу після них і якій виповнилося 14 років. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується не лише умислом, а й 

знаходженням винної в такому особливому фізичному чи психічному стані, 

пов'язаному з пологами, коли в неї значною мірою послаблена здатність 

усвідомлювати свої дії і(або) керувати ними. Наявність або відсутність 

особливого фізичного і психічного стану жінки визначається психолого-

психіатричною експертизою. 

Умисне вбивство новонародженої дитини вчиняє інша особа, її дії 

кваліфікуються за п. 2 ч. 2 ст.115 КК. Якщо разом з матір'ю в умисному 

вбивстві її новонародженої дитини брали участь інші особи, то дії матері 

кваліфікуються за ст. 117, дії інших осіб – за п. 2 ч. 2 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 

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. 

Цією статтею встановлена відповідальність за умисне вбивство, вчинене 

в стані необхідної оборони або при затриманні злочинця, але: 1) при 

перевищенні меж необхідної оборони або 2) при перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця. 

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. 

Перевищення меж необхідної оборони визначається в умисному 

заподіянні тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці захисту (ст. 36 КК). Лише при 
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наявності стану необхідної оборони можна зробити висновок, перевищила 

особа межі необхідної оборони чи ні. 

Якщо при необхідній обороні випадково вчинено вбивство особи, яка не 

причетна до нападу, особа, що захищалась, буде нести відповідальність за 

вбивство через необережність (ст. 119 КК). 

Коли при перевищенні меж необхідної оборони потерпілому заподіяні 

тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за 

відсутності умислу на позбавлення життя дії винного належить кваліфікувати 

за ст. 124 КК. 

Якщо ж особа, перебувала в стані уявної, а не дійсної оборони і 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 смерті 

людині під час правомірного її затримання у зв’язку із вчиненням нею 

злочину, під час або безпосередньо після його вчинення і доставлення 

органам влади, якщо при цьому не допущено явної невідповідності засобів 

затримання характеру і ступеню суспільної небезпечності вчиненого та 

обставинам затримання. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною у виді 

непрямого умислу. Деякі джерела вказують, що можливий і прямий умисел, 

але це викликає заперечення, бо прямий умисел на вбивство при затриманні 

злочинця не може відповідати його меті - затримання і доставлення особи 

органу влади, а є самосудом, свавільним усвідомленим вбивством як 

покарання за злочин. 

Суб'єктом злочину є особа, яка досягла віку 16 років. 

 

Стаття 119. Вбивство через необережність 
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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. 

Об'єктивна сторона включає діяння, наслідок у вигляді смерті 

потерпілого і причинний зв'язок між ними. Значна кількість статей чинного 

Кодексу передбачає можливість відповідальності за заподіяння смерті через 

необережність. Більшість з них 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) тощо. Такі 

злочини додаткової кваліфікації за ст. 119 КК не потребують. 

При заподіянні смерті через необережність дії винного можуть не бути 

безпосередньою у причинному зв'язку з настанням смерті потерпілого, а лиш 

полягати у необережному створенні передумов для цього. 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). 

Такі вбивства можуть бути скоєні тільки за необережної форми вини у 

виді злочинної самовпевненості або злочинної недбалості. 

При вбивстві внаслідок злочинної самовпевненості винна особа 

передбачає можливість настання суспільно небезпечного наслідку свого 

діяння чи бездіяльності у вигляді смерті іншої особи, але легковажно 

розраховує на його відвернення. При цьому вона розраховує на конкретні 

обставини, які можуть відвернути настання смерті. 

При необережному вбивстві внаслідок злочинної недбалості винна 

особа не передбачає настання смерті іншої людини, хоча повинна була і 

могла передбачити настання такого результату своєї дії чи бездіяльності, 

якби була більш обачною. 

Вбивство з необережності у вигляді злочинної недбалості слід відрізняти 
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від заподіяння смерті за відсутності вини у ситуації, яка охоплюється 

поняттям казусу: особа не передбачає настання смерті іншої людини 

внаслідок свого діяння, не повинна була і (або) не могла її передбачити. 

Наприклад, в ситуації уявної оборони. Для кваліфікації за ст. 119 КК 

необхідно встановити, чи повинен був і чи міг винний вчинюючи діяння 

передбачити настання смерті іншої людини. Коли особа б'є або штовхає 

потерпілого і останній при паданні, вдарившись об тверде покриття чи 

якийсь гострий виступ, одержує смертельну травму, якщо, його умислом не 

охоплювалось заподіяння смерті потерпілому саме у такий спосіб, дії 

винного підлягають кваліфікації за ст. 119 КК,. 

Якщо дія чи бездіяльність особи, що призвели до смерті потерпілого, 

мають свідомий і цілеспрямований характер і передбачають як елемент 

диспозиції іншого умисного злочину, який не включає смерть потерпілого як 

можливий наслідок, наприклад, заподіяння смерті під час хуліганських дій, і 

вина особи щодо наслідку була необережною, скоєне треба кваліфікувати як 

сукупність злочинів за відповідними частинами ст. 296 та ст. 119 КК. Якщо ж 

заподіяння смерті було умисним – кваліфікація здійснюється як сукупність за 

відповідними частинами ст. 296 та ст. 115 КК. 

Якщо ж при зґвалтуванні чи замаху на цей злочин настала смерть 

потерпілої через те, що 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. 

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 



 136 

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.  

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). 

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 
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принизливе 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. 

Кваліфікація за ч. 3 ст. 120 КК має місце, коли потерпілим виступає 

неповнолітня особа (віком до 18 років). 

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 правоохоронного органу, 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 

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, 
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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). 

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. 

Під тілесним ушкодженням розуміють протиправне і винне заподіяння 

шкоди здоров'ю іншої особи, коли порушена анатомічна цілість та(або) 

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. 
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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 смертю. Запобігання смерті, обумовлене наданням медичної 

допомоги, не повинно братися до уваги при оцінюванні загрози для життя 

при таких ушкодженнях. 

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).  

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 репродуктивної функції треба розуміти втрату здатності 

до злягання чи втрату здатності до запліднення, зачаття та дітородіння. 

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). 

Ознакою тяжкого тілесного ушкодження визначається розлад здоров'я, 

пов'язаний зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну 

третину (не менше 33%). Стійкою (постійною) втратою загальної 

працездатності є така необоротна втрата функції, котра повністю не 

відновлюється.  

Ушкодження, що призвело до переривання вагітності, незалежно від її 
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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, коли воно набуло неприємного, 

огидливого зовнішнього вигляду, не властивого нормальному (відсутність 

носа, губ). Під невиправністю ушкодження вважається коли для його 

усунення необхідне оперативне втручання (косметична операція),. 

Судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження обличчя як 

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. 

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. 

Заподіяння особливого мучення передбачає, що потерпілому 

спричиняють тяжкі страждання, для чого спеціально діють таким чином, щоб 

заподіяти, причинити нестерпну фізичну біль. Експерт не кваліфікує 

ушкодження як заподіяння особливого мучення, він лише встановлює 

наявність, характер, локалізацію, кількість ушкоджень, одночасність чи 

різночасність утворення, особливості предметів, якими спричинено 

ушкодження, механізм їх дії та ступінь тяжкості. Питання про те, чи були 

певні дії мученням, вирішують слідство і суд. 

Вчинене групою осіб - коли два або більше суб’єкта приймали 
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безпосередню участь у заподіянні потерпілому тяжких тілесних ушкоджень. 

Наявність або відсутність попередньої змови між співучасниками злочину, на 

відміну від п. 12 ч. 2 ст. 115 КК, на кваліфікацію за ч. 2 ст. 121 КК не 

впливає. 

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 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 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. 

Розмежування цих злочинів проходить як за суб'єктивними ознаками: за 

спрямованістю умислу і за змістом його інтелектуального моменту, так і за 

об’єктивними: встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 

спричиненими потерпілій особі тяжких тілесних ушкоджень та настанням її 

смерті. 

Питання про умисел необхідно вирішувати виходячи з сукупності всіх 

обставин вчиненого злочину, зокрема слід враховувати спосіб, знаряддя 
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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. 

У випадках, коли умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень є 

ознакою іншого злочину, наприклад вимагання, вони кваліфікуються лише 

нормою, якою передбачена відповідальність за такий злочин, у даному 

випадку 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 

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 
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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. 

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. 

У ч. 2 ст. 122 передбачено такі кваліфікуючі ознаки дій, передбачених 

ч. 1: 1) вчинення з метою залякування потерпілого або його родичів; 

2) вчинення з метою примусу до певних дій; 

3) вчинення з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. 

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. 

Даний злочин за об`єктивними та суб`єктивними ознаками співпадає зі 

складом злочину, передбаченого ст. 116 КК, з такими відмінностями – 
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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: 
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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. 

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%.  

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 недоторканість людини, безпека її 

здоров'я. 
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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, що завдали 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 колючими 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, 

кількість ушкоджень, одночасність чи різночасність їх утворення, 

особливості предметів, якими спричинялись ушкодження, 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. 
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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. 

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. 

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, 

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 
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кваліфікується за сукупністю ст. 127 та відповідної частини ст. 365 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. 

Відповідальність за спричинення з необережності тяжких чи середньої 

тяжкості тілесних ушкоджень настає з 16 років. 

 

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. 

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.  

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). 



 149 

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.). 

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 за ст.ст. 152, 187, 313, 345, 377, 398, 405 КК, в яких передбачені 

спеціальні випадки погрози, тому додаткової кваліфікації за ст. 129 КК не 

потребують. 

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, — 

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. 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про захист населення від 
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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.). 

Об'єктивна сторона злочину може полягати 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. 

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 

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. 
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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. 

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 



 152 

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). 

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. 

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 захворювань. 

Суб`єкт злочину – фізична, осудна особа з 16 років. 
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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, — 

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. 

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 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. 
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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, медичні працівники, 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 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 
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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;  

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. 

За наявністю медичних показань 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; 
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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. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа, 

яка не має спеціальної медичної освіти, усвідомлює, що робить переривання 

вагітності незаконно, з порушенням встановлених правил. 

Суб'єктом злочину може бути особа, яка не має спеціальної медичної 

освіти, у тому числі що має іншу фахову медичну освіту, 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 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. 
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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.). 
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Такий стан може бути також обумовлений діями або поведінкою 

винного. 

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 
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піклуватися про осіб, що перебувають в небезпечному для життя становищі; 

які самі поставили потерпілого в небезпечний для життя стан; матері 

новонародженої дитини. 

 

Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані 

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 
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(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. 

 

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 
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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. 

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 органів та/або тканин людини, 

або їх вилучення із вказаною метою; 

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. 

Порядок трансплантації регламентується ст. 6 Закону України "Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині". 

Безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 143 КК, 

виступає життя та здоров'я донора. 
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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. 

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 вчинюваних над ним дій (неповноліття потерпілого, хворобливий 

або несвідомий 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. 

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. 

Транснаціональна організація – це об'єднання групи людей, спільна 

злочинна діяльність яких здійснюється на території двох або більше держав. 

Об'єднання може бути як легальним, що займається законною діяльністю в 

сфері трансплантації, а також здійснює її частину нелегально, так і 

нелегальною. 
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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, 

пособники). 

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 
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наукових дослідженнях. 

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" гарантом 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. 

Непоінформованість 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 з 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: 

потерпілим є неповнолітній; потерпілим є особа, яка перебувала в 

матеріальній або іншій залежності від винного; потерпілий перебував в 

безпорадному стані; злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб; 

злочин вчинено з корисливою метою (продаж крові або її компонентів). 

Якщо насильницьке донорство через необережність 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). 

 

ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ ТЕМИ: 
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 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 

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; 

 4) визначили правила кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я. 
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2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

 

Виділення в чинному Кримінальному кодексі окремого розділу про 

злочини проти волі, честі та гідності особи, зумовлене необхідністю більш 

чіткого розмежування складів злочинів проти особи за об'єктом злочину. 

На перший погляд може видатися, що об'єктом посягання злочинів, 

включених до розділу III Особливої частини КК України, є лише суспільні 

відносини, пов'язані із забезпеченням фізичної свободи (волі) особи та її 

конституційного права на особисту недоторканність. Проте в кожному 

випадку вчинення злочину проти волі особи (крім злочину, передбаченого ст. 

148 чинного Кодексу) так чи інакше є посяганням на честь гідність особи. 

Родовим об'єктом злочинів проти волі, честі та гідності особи є 

особиста безпека особи, а саме: її воля, честь та гідність, як одні з 

найважливіших соціальних цінностей, захист яких гарантовано 

Конституцією України. 

Відповідно до ст. 28 Конституції України, кожен має право на повагу 

до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 

покаранню. 

Частина 1 ст. 29 Конституції України проголошує право людини на 

свободу та особисту недоторканність, а ч. 1 ст. 33 Конституції гарантує 

свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно 

залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються 

законом. 

Правовий механізм забезпечення зазначених прав і свобод передбачає, 

зокрема, встановлення кримінальної відповідальності за ті суспільно 

небезпечні діяння, які безпосередньо на ці права і свободи посягають. У 

межах розділу III Особливої частини КК відповідальність за такі посягання 

передбачена статтями: 
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146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"; 

147 „Захоплення заручників‖; 

148 "Підміна дитини"; 

149 "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі 

людини"; 

150 ―Експлуатація дітей‖; 

150
1 
―Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом‖;

 

151 "Незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

Честь, гідність, недоторканість і безпека, як і життя та здоровя 

людини, згідно зі ст. 3 Конституції України, визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. 

За принципом верховенства права, який визнається в Україні, 

Конституція має найвищу юридичну чинність. Отже всі інші закони та інші 

нормативно-правові акти в Україні повинні прийматися на її засадах, 

відповідати їй і служити вирішенню завдань, які формулюються в Основному 

Законі (ст. 8 Конституції України). На жаль КК України 2001 р. не містить 

злочинів, які утворюються шляхом образи особи або наклепу, а тому й не у 

повній мірі виконує функцію захисту честі та гідності особи. Аналіз статей 

Розділу III, наведених вище, дає підстави стверджувати, що його назва не 

відповідає змісту статей, що знаходяться у ньому, так як честь і гідність у 

жодній із цих статей не виступають основним безпосереднім об'єктом 

злочину. Навіть у КК УРСР 1922 р., КК УРСР 1927 і 1960 рр. серед злочинів 

проти честі та гідності були самостійними складами злочинів образа та 

наклеп. Вже перші редакції ―Руської правди‖ вже містили положення про 

караність образи (безчестя), потім – за образу словом, причому, образа жінки 

каралася більш суворо, ніж образа чоловіка. Караність за образу честі та 

гідності особи була істотно розширена у Статутній Двінській грамоті, 

царських судебниках 1497 р. і 1550 р., у статтях Соборного Уложення 

Олексія Михайловича, та особливо у середині XIX ст. при підготовці 

Уложення про покарання, що накладаються мировими суддями. 
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Натомість КК Республіки Білорусь та Російської Федерації зберегли у 

відповідних главах про злочини проти волі, честі та гідності особи 

кримінальну відповідальність за наклеп (ст. 188 КК РБ і ст. 129 КК РФ), а 

також за образу (ст. 189 КК РБ і ст. 130 КК РФ). 

Декриміналізація діянь проти честі та гідності особи у КК України 

2001 р. створила прецедент, коли законодавець проігнорував не тільки 

тисячолітній досвід розвитку кримінального права, а й проігнорував 

практично весь світовий досвід, оскільки ми чи не єдина в світі із держав, що 

прагне вважати себе розвинутою, демократичною, соціальною, і яка не 

захищає честь та гідність особи кримінально-правовими засобами. 

Розглянемо поняття, які відображають або повинні відображати об'єкт 

злочину за Розділом III. 

Воля, як об'єкт злочину у Розділі III, є синонімом поняття ―свобода‖, 

протилежне поняттю ―неволя‖ і означає відсутність обмежень людини у 

виборі нею місця свого перебування чи її вільного, на свій розсуд, 

пересування. Тобто поняття ―воля‖ відповідає фізичній свободі людини. 

Честь, як об'єкт злочину розуміється як сукупність вищих моральних 

принципів, якими людина керується у своїй громадській і особистій 

поведінці, та добра, незаплямована репутація, авторитет людини, її чесне імя 

– як її оцінка з боку суспільства. 

Гідність, як об'єкт злочину – це сукупність рис, що характеризують 

позитивні моральні якості, честь, достойність, достоїнство – як самооцінка, 

усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обовязку, 

самоповага, власне ―Я‖. 

Особиста недоторканність означає заборону протиправного втручання 

з боку інших осіб у питання вільного вибору людиною (в окремих випадках 

— її законними представниками) місця проживання, тимчасового 

перебування чи здійснення свободи пересування. 
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Потерпілим від злочинів проти волі, як правило, може бути будь-яка 

людина. Водночас в юридичних складах злочинів вказані спеціальні ознаки 

потерпілих, наприклад, малолітня , неповнолітня особа, особа залежна, діти 

(ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 147, частинами 2, 3 ст. 149 КК. 

За безпосереднім об’єктом злочини даного виду поділяються на дві 

групи: 1) злочини проти особистої волі особи (ст. 146-149 КК); 

2) злочини проти особистої волі та здоров'я особи (ст. 150-151 КК). 

Об'єктивна сторона злочинів проти волі, честі та гідності особи 

характеризується наступними особливостями: 

1. Практично всі склади злочинів можуть розглядатись як формальні; 

хоча своєрідним їх наслідком, відокремленим за своїм змістом від власне 

діяння, є фактичне позбавлення чи обмеження фізичної свободи потерпілого 

або реальне порушення його особистої недоторканності, але вони не 

піддаються виміру в метричних одиницях або критеріями визначення 

тяжкості тілесних ушкоджень. 

2. В окремих складах злочинів діяння має ускладнений характер і 

складається (може складатись) із кількох взаємопов'язаних дій (ч. 2 ст. 146, 

ст. 147, ст. 149 КК). 

3. У деяких складах злочинів обов'язковими чи альтернативними 

елементами об'єктивної сторони є спосіб вчинення злочину (ч. 2 ст. 146 КК), 

місце його вчинення (ст. 151 КК), та так звані похідні наслідки (ч. 2, ст. 147, 

ч. 3 ст. 149 КК). 

З суб'єктивної сторони злочини вчиняються лише з прямим умислом. 

Для більшості складів цих злочинів обов'язковими елементами суб'єктивної 

сторони є мотив (ч. 2 ст. 146, ст. 148 КК) або мета вчинення злочину (статті 

147, 149, 150 КК). 

Суб'єкт більшості злочинів загальний – фізична, осудна особа, яка 

досягла 16-річного віку. За ст. 147 КК захоплення заручників, на підставі ч. 2 

ст. 22 КК України, є фізична осудна особа, якій до вчинення злочину 

виповнилося 14-років. 
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Таким чином, злочини, що передбачені Розділом 3 КК України, 

родовим об’єктом мають особу потерпілого – людину, а саме її особисті 

конституційні соціальні цінності: воля, недоторканість, а також, у певній 

мірі, честь та гідність особи. 

За безпосереднім об’єктом ці злочини можна поділити на дві групи: 

- злочини проти особистої волі людини (ст. 146-149 КК); 

- злочини проти особистої волі та здоров'я людини (ст. 150-151 КК). 

До злочинів проти особистої волі особи відносяться наступні злочини: 

незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 

КК),захоплення заручників (ст. 147 КК), підміна дитини (ст. 148 КК), 

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини (ст. 

149 КК).  

Стаття 146 КК передбачає кримінальну відповідальність за 

незаконне позбавлення волі або викрадення людини.  

Право кожної людини на свободу та особисту недоторканність 

закріплене у ч. 1 ст. 29 Конституції України. У ч. 1 ст. 33 Конституції 

гарантується кожному, хто на законних підставах перебуває на 

території України, свободу пересування, вільний вибір місця 

проживання, право вільно залишати територію України, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом.  

Отже, безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 146, є 

фізична свобода (воля) людини та її особиста недоторканність в частині 

права на свободу пересування, вільний вибір місця проживання. 

Об'єктивна сторона злочину – діяння (дія або бездіяльність), яке 

полягає у незаконному позбавленні волі чи викраденні людини або у 

викраденні і позбавленні волі людини. 

Позбавлення волі – це створення зовнішніх перепон вільному 

пересуванню потерпілого шляхом вчинення дій або бездіяльності 

(зв'язування людини, насильницьке утримування особи в певному місці де 

вона не бажає перебувати і не має змоги вільно його залишити, хоча бажає 
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цього, або: ненадання інваліду засобів пересування особою, яка здійснює за 

ним догляд тощо). 

Незаконним позбавленням волі є у всіх випадках, коли воно 

здійснюється всупереч волі потерпілої особи та всупереч законодавству. 

Законним позбавленням волі є випадки, передбачені ст. 36-39 КК, в 

порядку, передбаченому кримінально-процесуальним та адміністративно-

процесуальним законодавством, а також у випадках застосування 

примусових заходів виховного характеру до своїх дітей батьками. 

Місцем позбавлення волі може бути будь-яке приміщення (квартира, 

погріб, сарай, склад, ферма, камера в місцях позбавлення волі тощо) або 

місцевість, в якій за розрахунками винного потерпіла особа не може 

одержати допомогу звільнитися (острів, лісовий масив та ін). 

Засобами створення перепон вільного вибору місця перебування та 

пересування особи можуть бути застосування до потерпілого фізичного або 

психічного насильства, погроза застосування такого насильства, обман тощо. 

В той же час можливе незаконне позбавлення волі особи й без застосування 

насильства шляхом використання обставин, в силу яких вільне пересування 

потерпілого є обмеженим, Наприклад, людина виконувала роботу в 

примішенні, шахті тощо, які самостійно покинути не може, а особа, яка 

зобов’язана їй допомагати в цьому, умисно залишає її там без такої 

допомоги. Або таке діяння можливе у наслідок використання безпорадного 

стану потерпілої. 

Викрадення людини - це протиправне таємне чи відкрите заволодіння 

людиною, вилучення її і переміщення всупереч її волі із середовища, де вона 

знаходилася в інше місце шляхом застосування насильства або обману. 

Внаслідок викрадення людина позбавляється права не тільки пересуватися, а 

й вільно обирати місце свого перебування (проживання). Викрадення людини 

відрізняється від незаконного позбавлення волі тим, що при вчиненні 

викрадення людини потерпіла особа є предметом злочину, на який 

спрямоване злочинне посягання, що підкреслив законодавець, саме таким 
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чином сформулювавши диспозицію ч. 1 ст. 146 КК «Незаконне позбавлення 

волі або викрадення людини». 

Це чи не єдиний випадок, коли у літературі більшість авторів 

погоджується з тим, що особа може бути предметом злочину. Але людина є 

перш за все матеріальним утворенням, а її духовні, інтелектуальні якості, є 

вторинними, про що говорить те, що людина однаково захищена законом і 

новонароджена і пристаріла, і геній і душевно хворий. Тому, на наш погляд, 

у всякому разі при посяганні на людину як на реальну фізичну особу, яке 

завдає або загрожує завдати шкідливих наслідків її тілу, або злочином 

вчинюються дії стосовно особи як з речі матеріального світу (незаконне 

викрадення, позбавлення волі тощо), потерпіла особа виступає і предметом 

злочину. 

Злочин має формальний склад, і вважається закінченим з моменту 

фактичного позбавлення потерпілого можливості скористатися правом на 

вільне пересування або обрання місця свого перебування, а при викраденні – 

з моменту фактичного заволодіння людиною і вилучення її з місця 

захоплення, після чого у винної з’являється первинна можливість 

розпорядитися викраденою особою на власний розсуд. При вирішенні 

питання про відповідальність винного необхідно враховувати, що незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини відноситься до триваючих 

злочинів. Це означає що юридичній оцінці підлягають всі незаконні дії щодо 

потерпілого до моменту фактичного його звільнення. 

Заборона покладати межі населеного пункту не є злочином 

позбавленням волі, а може утворювати лише самоправство (ст. 356). 

Суб'єкт злочину загальний: фізична, осудна особа, якій до вчинення 

злочину виповнилося 16 років, 

У разі вчинення передбачених ст. 146 КК працівником 

правоохоронного органу або військовою службовою особою з використанням 

своїх службових повноважень, вони підлягають кваліфікації за ст.ст. 365 або 
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424 КК. У разі незаконних арешту, затримання, приводу, тримання під 

вартою – за ст.ст. 371, 375 КК. 

Суб'єктивна сторона злочину – характеризується умисною формою 

вини у виді прямого умислу, Щодо настання тяжких наслідків злочину може 

мати місце як умисел, так необережність. 

Ч. 2 та 3 ст. 146 КК передбачено відповідальність за вчинення цього 

злочину за наявності таких кваліфікуючих ознак вчинення незаконного 

позбавлення волі або викрадення людини щодо: 

1) малолітнього (про що винна особа або знає, або свідомо допускає); 

2) з корисливих мотивів; 

3) двох чи більше осіб; 

4) за попередньою змовою групою осіб; 

5) способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого; 

6) заподіянням потерпілому фізичних страждань; 

7) із застосуванням зброї; 

8) здійснюване протягом тривалого часу (ч. 2), а також 

9) вчинення злочину організованою групою (ч. 3); 

10) спричинення злочином тяжких наслідків. (ч. 3) 

Вчинення злочину щодо малолітнього як кваліфікуюча ознака 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини застосовується у тому 

випадку, коли потерпілим є особа, якій на момент злочину не виповнилося 14 

років. При цьому винна особа має усвідомлювати або свідомо припускати 

малолітній вік потерпілого. 

Наявність у диспозиції ч. 2 ст. 146 КК корисливих мотивів робить цей 

елемент суб'єктивної сторони складу злочину однією з кваліфікуючих ознак 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Такими мотивами є 

прагнення до одержання матеріальної вигоди у будь-якому вигляді 

(отримання майна або права на нього, звільнення від матеріальних витрат 

тощо). При цьому немає значення, чи винна особа мала право на одержання 

матеріальної вигоди, чи такого права у неї не було. Наприклад, з метою 
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найшвидшого одержання спадщини по заповіту. У разі відсутності права на 

одержання матеріальної вигоди за наявності інших ознак дії винного можуть 

бути кваліфіковані за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 КК та 

відповідними частинами ст. 189 КК (вимагання), 

Незаконне позбавлення волі або викрадення двох чи більше осіб має 

місце, якщо внаслідок злочину фактично позбавлено волі або викрадено двоє 

або більше потерпілих. Дії винної особи, яка мала намір незаконно позбавити 

волі або викрасти двох або більше потерпілих, але фактично вчинила злочин 

щодо одного потерпілого, слід кваліфікувати як закінчений злочин щодо 

одного потерпілого та замах на злочин, передбачений ч. 2 ст. 146 КК. За 

змістом закону кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі 

або викрадення двох або більше осіб настає виключно в залежності від 

умислу винного на вчинення злочину щодо двох або більше осіб. Тому 

перебіг часу між незаконним позбавленням волі одного потерпілого 

вчиненням цього злочину щодо інших потерпілих не має значення для 

наявності в діях винного цієї кваліфікуючої ознаки, 

Відповідно до ч. 2 ст. 28 КК вчинення злочину за попередньою змовою 

групою осіб матиме місце, якщо його вчинили дві або більше особи, які до 

початку злочину домовилися про спільну участь у вчиненні злочину Злочин 

визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або 

вчиненні брали участь три і більше особи, які попередньо зорганізувалися у 

стійке об'єднання для вчинення цього та інших злочинів, об'єднаних єдиним 

планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення 

цього плану, відомого всім учасникам групи. 

Вчинення злочину способом, небезпечним для життя чи здоров'я 

потерпілого, слід визнавати незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини у разі усвідомлення винним того, що спосіб вчинення злочину 

небезпечним для життя та здоров'я потерпілого. Зокрема, таким способом 

може бути визнане як застосування насильства з метою незаконного 

позбавлення волі або викрадення потерпілого (несподіваний напад на 



 177 

потерпілого із затулянням рота та носових отворів, здавлюванням шиї тощо), 

так застосування насильства, небезпечного для життя здоров'я потерпілого, 

під час тримання в ізоляції (наприклад, свідоме залишення потерпілого, який 

хворий на серцеву недостатність без ліків та медичної допомоги під час 

нападу хвороби, залишення потерпілого без їжі та води тощо). 

Злочин може бути визнаний таким, що супроводжувався заподіянням 

потерпілому фізичних страждань, якщо внаслідок застосованого де 

потерпілого насильства або під час тримання в ізоляції останні: неодноразово 

відчував біль. Про наявність в діях винного цієї кваліфікуючої ознаки 

злочину може свідчити, зокрема, застосування щодо потерпілого катування, 

побоїв і мордування, створення нестерпних для будь-якої людини умов під 

час перебування потерпілого в ізоляції (постійний гучний шум, постійна 

надто висока або надто низька температура в приміщенні, харчування 

виключно гострими та солоними продуктами без питва та ін.). 

Слід зазначити, що застосування насильства при вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 146 КК, не охоплюється цим складом злочину і потребує 

додаткової кваліфікації за ст. 121, 122, 125-127 КК. Погрозу вбивством також 

необхідно кваліфікувати додатково за ст. 129 КК. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини із застосуванням 

зброї кваліфікується за ч. 2 ст. 146 КК у разі, коли при вчиненні злочину 

винний або винні фактично застосували зброю, а також погроза застосування 

зброї з її демонстрацією. 

До зброї слід відносити будь-яку вогнепальну або холодну зброю 

(рушниці, пістолети, револьвери, самопали, обрізи, кинджали, фінські ножі, 

кастети тощо) за ознакою спеціального її пристосування для ураження 

людини або техніки чи споруд. Для вирішення питання про віднесення до 

зброї знаряддя, застосовувалося при вчиненні злочину, обов'язково необхідно 

призначити проведення криміналістичної експертизи. Не є зброєю вибухівка, 

вибухові пристрої та боєприпаси. Така позиція навряд чи є незаперечною, бо 

на підвищення ступеню суспільної небезпечності злочину у більшій мірі 
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впливає не формальне віднесення знаряддя вчинення злочину до зброї, а 

фактична загроза об’єкту кримінально-правової охорони настанням більш 

тяжких наслідків в наслідок застосування у якості зброї будь-яких предметів. 

Наприклад, застосування кастету не становить більшої небезпеки ніж 

застосування звичайної сокири або застосування фінського ножа не більш 

небезпечне від міцного та гострого ножа, який використовується на кухні 

тощо. 

Незаконне поводження винного зі зброєю має кваліфікуватися 

додатково за ст. 263 КК. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, здійснюване 

протягом тривалого часу. Ряд вчених вважають, що кримінальна 

відповідальність за цією кваліфікуючою ознакою настає тоді, коли 

фактичного обмеження потерпілого у виборі місця перебування та у 

вільному пересуванні перевищує 72 години. Умови тримання потерпілого в 

ізоляції, існування або відсутність можливості передати звістку рідним або 

правоохоронним органам на наявність цієї кваліфікуючої ознаки не 

впливають. Іншої думки дотримуються вчені, які працювали над науково-

практичним коментарем за загальною редакцією Мельника М.І., Хавронюка 

М.І., - тривалий час вони визнають як оціночну ознаку, наявність чи 

відсутність якої має визначатися судом з урахуванням конкретного 

астрономічного строку, протягом якого особа була позбавлена волі, місця, де 

вона трималась, способу її утримання, інших конкретних обставин справи та 

особи потерпілого. Остання точка зору, на наш погляд відповідає дійсному 

змісту вказаної кваліфікуючої ознаки. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини визнається таким, 

що спричинило тяжкі наслідки, в разі заподіяння потерпілому тяжкого 

тілесного ушкодження, 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, У залежності від форми вини 
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щодо наступивши тяжких наслідків злочину та конкретних обставин 

вчиненого, дії винного можуть кваліфікуватися: при умисній формі вини - за 

сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 та ст. 115 КК (умисне 

вбивство, ст. 120 КК (доведення до самогубства), ст. 121 КК (умисне тяжке 

тілесне ушкодження), або інші умисні злочини проти особи та власності 

тощо. При необережному ставленні до наступивши тяжких наслідків, діяння 

охоплюється ознакою ч. 3 ст. 146 КК „спричинення тяжких наслідків‖ і 

додаткової кваліфікації за сукупністю з іншими злочинами, вчиненими з 

необережності, наприклад, вбивство через необережність за ст. 119 КК не 

потребує. 

Заподіяння потерпілому або його рідним чи близьким йому особам 

майнової шкоди у великих або особливо великих розмірах чи істотної шкоди 

немайнового характеру (втрата постійного місця роботи, постійного місця 

проживання, не переобрання на виборну посаду тощо) також може бути 

визнане тяжкими наслідками злочину, передбаченого ст. 146 КК. 

Відповідно до ст. 12 КК злочини, передбачені ч. 1 та 2 ст. 146 КК, є 

злочинами середньої тяжкості (по ч. 1 ст. 146 КК кримінальне покарання 

застосовується у виді обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк, по ч. 2 ст. 146 КК кримінальне 

покарання застосовується у виді обмеженням волі на строк до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк), тяжкими є злочини, передбачені ч. 3 

ст. 146 КК (по ч. 3 ст. 146 КК кримінальне покарання застосовується у виді 

позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років). 

Стаття 147 КК «Захоплення заручників» 

Об’єктом злочину, передбаченого ст. 147 КК, є фізична свобода (воля) 

людини, право її на вільне пересування, особиста безпека, недоторканність, 

честь  та гідність людини. У разі захоплення заручників, як і при викраденні 

людини, може йти мова про людину як предмет злочину, в той же час 

захоплені як заручники люди є потерпілими від злочину. Додатковий 

безпосередній об’єкт – безпека людей. Об'єктивна сторона злочину – активні 
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дії, які полягають у захопленні або триманні особи як заручника. Як правило, 

захоплення заручників здійснюється шляхом нападу на потерпілих із 

застосуванням насильства або з погрозою його застосування. При цьому 

винна особа може застосовувати будь-яку зброю, вибухівку або вибуховий 

пристрій, а також погрожувати їх застосувати. Незаконне поводження 

винного зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 

утворює самостійний склад злочину, тому дії винного підлягають додатковій 

кваліфікації за ст. 263 КК. Але можливий і обман, і використання 

безпорадного стану потерпілих (наприклад, захоплення як заручників 

хворих, що не пересуваються). 

Заручником (потерпілим) є фізична особа, яку захоплює або утримує 

інша особа. погрожуючи при цьому її вбити, спричинити тілесні 

ушкодження, вчинити інші насильницькі дії або продовжувати утримувати 

далі.Під захопленням особи треба розуміти напад пов'язаний з її затриманням 

із наступним істотним обмеженням вільного руху, пересуванням чи 

поведінки особи. Захоплення у заручники представників влади, працівників 

правоохоронних органів чи їх близьких родичів утворює склад злочину, 

передбачений ст. 349 КК, а захоплення у заручники осіб, на яких 

поширюється міжнародний захист, - статтею 444 КК. 

У разі захоплення заручників, поєднаного з їх викраданням, такі дії 

утворюють сукупність злочинів і підлягають кваліфікації і за ст. 147 і за ст. 

146 КК. 

Тримання передбачає насильницьку заборону особі залишати певне 

місце чи унеможливлення для неї це зробити. Тримання особи як заручника 

за своєю сутністю є незаконним утриманням в неволі. 

Захоплення і тримання заручника відрізняються від злочину, 

передбаченого ст. 146 КК, особливою метою, яку переслідує суб'єкт злочину 

Діючи з прямим умислом, винний має на меті спонукання родичів заручника, 

державної або іншої установи, підприємства або організації, фізичної, 

юридичної або службової особи до здійснення, або навпаки, утримання від 
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здійснення будь якої дії як умови звільнення заручника. Інакше кажучи, 

злочинець пов'язує звільнення заручника із задоволенням його вимог, які він 

висуває вказаним вище особам органам держави (це, наприклад, вимога 

викупу, звільнення особи, яка відбуває покарання, надання транспортних 

засобів, іноземної валюти, зброї тощо). 

Мета є обов'язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 147 

КК. 

За змістом диспозиції ч.1 ст. 147 КК кримінальна відповідальність 

може наставати тільки за захоплення особи як заручника, а також за 

тримання особи як заручника. З урахуванням цього злочин вважається 

закінченим з моменту фактичного захоплення або з початку виконання дій по 

триманню заручника. Подальші насильницькі дії щодо заручника, якщо вони 

утворюють самостійні злочини, кваліфікуються додатково за іншими 

статтями КК проти особи. 

Суб'єктом злочину, відповідно до ч. 2 ст. 22 КК, є фізична осудна 

особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 14 років. 

У разі вчинення такого злочину службовою особою з використанням 

своїх службових повноважень її дії підлягають кваліфікації за відповідними 

частинами ст. 147, 365 КК, тобто, за сукупністю злочинів. 

Суб'єктивна сторона злочину – характеризується умисною формою 

вини у виді прямого умислу. Щодо настання тяжких наслідків злочину може 

мати місце як умисел, так і необережність. 

Кваліфікуючими ознаками захоплення заручників є вчинення цього 

злочину щодо: неповнолітнього; організованою групою; поєднане з погрозою 

знищення людей; спричинення злочином тяжких наслідків. 

Кваліфікуюча ознака захоплення заручником неповнолітнього має 

місце, коли потерпілим є особа жіночої або чоловічої статі у віці від 14 до 18 

років, якщо винна особа усвідомлювала або мала можливість усвідомлювати 

неповнолітній вік потерпілого. 
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Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його 

готуванні або вчиненні брали участь три і більше особи, які попередньо 

зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та інших злочинів, 

об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 

спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи (ст. 28 

КК). 

Захоплення заручників, поєднане з погрозою знищення людей, не 

потребує додаткової кваліфікації за ст. 129 КК. Для наявності цієї 

кваліфікуючої ознаки в діях винного достатньо погрози, висловленої винним 

на адресу потерпілих, або якщо така погроза висловлена при передачі вимог 

винного до фізичних або юридичних, а також службових осіб (наприклад, 

винний загрожує висадити будівлю в якій він знаходиться із заручником 

тощо). Про реальність погрози свідчать самі обставини вчинення злочину, 

особливо якщо при вчиненні злочину застосовується зброя або вибуховий 

пристрій. Ця кваліфікуюча ознака може мати місце і в разі вчинення злочину 

щодо одного потерпілого, якщо винний погрожує його знищенням. 

Захоплення заручників визнається таким, що спричинило тяжкі 

наслідки, (наприклад, смерть заручника, його самогубство, заподіяння йому 

тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, заподіяння значної 

матеріальної шкоди). Тяжкими наслідками слід також вважати смерть або 

заподіяння тілесних ушкоджень близьким родичам заручника, особам, які 

брали участь у звільнені заручника. При умисному вбивстві заручника або 

інших осіб дії винного додатково кваліфікуються за відповідним пунктом 

частини 2 ст. 115 КК. Якщо інша особа була працівником правоохоронного 

органу про це було відомо винному, дії останнього мають кваліфікуватися за 

ст. 348 та 349 КК. 

Відповідно до ст. 12 КК злочин, передбачений ч. 1 ст. 147 КК, є тяжким 

-карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років, а злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 147 КК, є особливо тяжким - карається позбавленням 

волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 
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Стаття 149 КК «Торгівля людьми або незаконна угода щодо 

людини». 

Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є честь і гідність 

особи, а також - крім випадків, коли угода, об'єктом якої є людина, 

укладається за згодою цієї ж людини,- воля особи. Його додатковим 

факультативним об'єктом можуть виступати життя та здоров'я особи, 

встановлений порядок здійснення службовими особами своїх повноважень. 

Логіко-граматичне тлумачення конструкції норми ч. І ст. 149 дає змогу 

дійти висновку, що з об'єктивної сторони цей злочин може виражатися у 

таких формах: 

торгівля людьми; здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина; 

вербування людини; переміщення людини; переховування людини; передача 

людини; одержання людини. 

Поняття торгівля людьми в Протоколі про запобігання та припинення 

торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що 

доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності, а так само і в інших актах міжнародного законодавства, які є 

чинними і для України, означає «здійснювані з метою експлуатації 

вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей», які 

вчинюються певними способами. 

Той факт, що український законодавець, на відміну від міжнародних 

актів, торгівлю людьми виділив як окрему форму злочину, відмінну від таких 

його форм, як вербування, перевезення (переміщення), передача, 

приховування або одержання людини, означає, що у ст. 149 під торгівлею 

людьми слід розуміти власне торгівлю, тобто вчинення актів купівлі-продажу 

людей. 

Здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, передбачає 

здійснення таких угод, як дарування, міна, надання у безоплатне 

користування, передача в рахунок погашення боргу, та будь-які інші, за 

якими особа передається для експлуатації. 
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Не можна вважати здійсненням незаконної угоди, об’єктом якої є 

людина, дії особи (сутенера), яка зводить проститутку з клієнтом, оскільки у 

таких випадках людина передається іншій особі фактично не у володіння, а 

лише у тимчасове користування. 

Під вербуванням людини слід розуміти досягнення домовленості 

шляхом безпосс реднього наймання, тобто запрошування і набору 

добровольців ніби для участі у певнш діяльності. 

Переміщення людини - це зміна її місця перебування шляхом 

перевезення та іншого переміщення її як через державний кордон України, 

так і в межах території України. При цьому дії винного, пов'язані з 

незаконним переміщенням людини через державним кордон України, 

потребують додаткової кваліфікації за ст. 332, а у випадках, коїм іля 

перетинання державного кордону були викрадені чи підроблені і використані 

(•Відомо підроблені документи,- ще й за відповідними частинами статей 357 

і 358. Якщо жертва торгівлі людьми перетинає державний кордон України на 

підставі наданих документів, ст. 332 застосуванню не підлягає. 

Переховування людини передбачає розміщення людини у певному 

приміщенні, у транспортному засобі, у певній місцевості тощо, надання їй 

підроблених документів, вчинення щодо неї пластичної операції і т. ін. 

Під передачею і одержанням людини треба розуміти відповідні 

фактичні дії, вчинені після вчинення стосовно неї акту купівлі-продажу, 

вербування, переміщення тощо, пов’язані з переходом фактичного контролю 

над нею від однієї особи (групи осіб) до іншої. 

У перших двох формах злочин є закінченим з моменту продажу (іншої 

передачі) іюдини іншій особі (особам). -Якщо до угод з продажу людини 

застосувати за аналогією правило, що діє у цивільному праві (а специфіка 

предмета суспільних відносин, з мрииоду якого ці дії вчинюються,- людина,- 

хоча й цілком перетворює юридичну сутність, їх із законних на незаконні, 

але залишає незмінною зовнішню правову оболонку; Недаремно 

законодавець у статті 149 використовує термін цивільного права - «угода»), 
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злочин треба вважати закінченим з моменту фактичної передачі особи за 

договором 

тлі-продажу, який de-facto означає зміну власника, чи з іншого 

моменту, прямо пе-і'   и вченого договором між сторонами. 

'Злочин у його третій - сьомій формах є закінченим з того моменту, 

коли жертва злочину, відповідно, завербована, переміщена, перехована, 

передана чи одержана. 

Як випливає із примітки 3 до ст. 149, обов'язковою ознакою злочину, 

передбаченого  ч. 1 ст. 149, якщо він вчинюється у третій - сьомій формах, 

крім випадків вчинення мої о стосовно малолітнього та неповнолітнього, є 

спосіб. Він може альтернативно проявлятися у використанні: 1) обману; 2) 

шантажу; 3) уразливого стану особи. Більш небезпечні способи вчинення 

цього злочину розглядаються як його кваліфікуючі ознаки. 

Обман як спосіб вербування, переміщення, переховування, передачі, 

одержання людини полягає у повідомленні потерпілому неправдивих 

відомостей (наприклад, відомостей про те, що він буде брати участь у 

конкурсі або отримає широкі можливості для працевлаштування за 

кордоном) або приховуванні певних відомостей, повідомленя яких мало б 

суттєве значення для поведінки потерпілого (наприклад, відомостей про 

умови праці, розміри і порядок виплати заробітку). 

Грубе порушення угоди про працю, вчинене шляхом обману, у т. ч. 

стосовно грома-ічпмна, з яким укладена угода щодо його роботи за межами 

України (ст. 173), слід відбувати від злочину, передбаченого ст. 149, за 

ознаками об'єктивної і суб'єктивної І горони, об'єкта та суб'єкта. Передусім 

треба мати на увазі, що при вчиненні злочину, Передбаченого ст. 149, обман 

застосовується, як правило, під час вербування, а при (вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 173,- вже під час виконання угоди про працю. 

Поняття уразливого стану особи міститься у примітці 2 до ст. 149. 

Відповідно до цього поняття про уразливий стан особи може свідчити 
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викликана суб'єктивними чи іивними причинами: 1) нездатність особи (або ж 

її нездатність повною мірою): 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними; б) приймати 

за своєю волею самостійні рішення; в) чинити опір насильницьким чи іншим 

незаконним діям, тощо 2) збіг тяжких особистих, сімейних або інших 

обставин. Незважаючи на зовні оплююче визначення цього поняття, воно 

залишається оціночним: лише органи твого розслідування і суд можуть на 

підставі конкретних обставин справи встановити, чи був стан особи 

насправді уразливим. Уразливим стан особи слід визнавати в усіх випадках, 

коли за обставинами справи її згода на вербування, переміщення, 

переховування, передачу чи одержання була вимушеною, одержаною під 

впливом зазначених суб'єктивних та/або об'єктивних причин і не відповідала 

її справжнім інтересам. Порушення посадовими особами порядку або строків 

подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки 

(піклування) батьків, для централізованого обліку, тягне відповідальність за 

ст. 184-2 КАП. Якщо такі дії вчинені з метою продажу цих дітей, вони 

можуть розглядатися як готування до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (за 

ознаками вчинення його щодо неповнолітнього і з використанням 

службового становища). 

Суб'єкт злочину загальний. Вчинення злочину службовою особою та 

вчиненнязлочину особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій 

залежності, розглядаються як його кваліфікуючі ознаки. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і, як 

правило,корисливим мотивом. 

Для третьої і наступних його форм (вербування, переміщення, 

переховування, передача і одержання людини) обов'язковою ознакою є мета 

експлуатації людини. 

Що ж стосується двох перших форм, то торгівля людьми та здійснення 

іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, мають тягнути кримінальну 

відповідальність за ст. 149 незалежно від того, чи вчинені вони із зазначеною 
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метою. Інший підхід унеможливив би притягнення до відповідальності 

особи, яка здійснила продаж людини або передала її за іншою угодою, адже 

за допомогою існуючих процесуальних засобів практично неможливо 

довести, що винною особою факт подальшої - після продажу або іншої 

передачі - експлуатації людини усвідомлювався як неминучий (тим більше 

неможливо довести, що для інтелектуальної ознаки умислу особи, яка 

продала дитину, характерним є усвідомлення того, що в подальшому 

покупець усиновить дитину, маючи за мету наживу). Вказана мета може бути 

доведена, як правило, лише у випадках, коли винна особа систематично 

поставляє певним покупцям дітей для використання їх як жебраків або жінок 

для сексуальної експлуатації тощо. У більшості ж випадків продавцю 

насправді байдуже - буде покупець використовувати продану йому особу в 

порнобізнесі чи одружиться з нею. 

Психічне ставлення до тяжких наслідків, передбачених ч. З ст. 149, 

може характеризуватися тільки необережністю. 

Мета експлуатації розкривається у примітці 1 до ст. 149. Під 

експлуатацією розуміються, серед інших її' можливих форм, насамперед: всі 

форми сексуальної експлуатації; використання в порнобізнесі; примусова 

праця або примусове надання послуг; рабство або звичаї, подібні до рабства; 

підневільний стан; залучення в боргову кабалу; вилучення органів; 

проведення дослідів над людиною без її згоди; усиновлення (удочеріння) з 

метою наживи; примусова вагітність; втягнення у злочинну діяльність; 

використання у збройних конфліктах. 

Сексуальна експлуатація - це вид експлуатації праці особи у сфері 

проституції, під якою слід розуміти надання сексуальних послуг за гроші чи 

іншу матеріальну винагороду, або у суміжних сферах (у сфері розпутних дій 

з дітьми, надання разових сексуальних послуг ув'язненим та деяким іншим 

особам, співжиття з метою систематичного отримання сексуального 

задоволення тощо), незалежно від того, чи дозволений у тій чи іншій країні 

чи її окремих місцевостях цей вид діяльності. 
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Торгівля людьми, поєднана з подальшим втягненням потерпілої особи 

у проституцію чи і примушуванням її до заняття проституцією, 

кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених статтями 149 і 303. 

Під порнобізнесом розуміється частково чи повністю дозволений у тій 

чи іншій іїні чи незаконний вид підприємництва, пов'язаний з проституцією, 

утриманням будинків розпусти, виготовленням, збутом і розповсюдженням 

предметів порнографічного характеру тощо. Використання у порнобізнесі 

означає використання особи як сутенера, утримувача будинку розпусти, 

актора при зйомках порнографічних фільмів, статиста при виготовленні 

порнографічних журналів тощо. 

Примусова праця передбачає працю, до якої особа примушується 

насильством чи будь-яким іншим способом і внаслідок якої відбувається 

присвоєння матеріальних результатів її праці (зокрема прибутку) власником 

засобів виробництва. Прикладами примусової праці може бути праця у будь-

якій сфері виробництва чи послуг взагалі без її плати або з оплатою, яка явно 

не відповідає характеру та інтенсивності роботи. Примусове надання послуг 

є різновидом примусової праці, коли остання здійснюється у  послуг. 

Експлуатація дитини, вчинена за відсутності незаконної угоди щодо неї, а ми 

само без вербування, перевезення (переміщення), передачі, приховування та 

одержання, кваліфікується тільки за ст. 150. 

Рабство, згідно з Конвенцією про рабство,— це стан чи становище 

людини, щодо щійснюються атрибути права власності чи деякі з них. Під 

звичаями, подібними до рабства, у Додатковій конвенції про скасування 

рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства, 

розуміються: боргова кабала, тобто стан чи становище, що виникає внаслідок 

застави боржника у забезпечення боргу особистої праці або праці залежної 

від нього особи, якщо наним чином обумовлена цінність виконуваної роботи 

не зараховується в погашення і у або якщо тривалість цієї роботи не 

обмежена і характер її не визначений (на практиці в таке становище 

потрапляє, наприклад, жінка, яку продали у дім розпусти іншої країни, 
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власник якого, сплативши гроші продавцю за жінку, відбирає у неї всі 

документи, обіцяючи повернути їх лише після відпрацювання нею сплаченої 

ним суми і отримання ним прибутку); 

кріпацький стан, тобто таке користування землею, коли користувач 

зобов'язаний законом, звичаєм чи угодою жити і працювати на землі, що 

належить іншій особі, і виконувати визначену роботу для такої іншої особи, 

за винагороду або без такої, і не є змінити цей свій стан; 

будь-який інститут чи звичай, через які: жінку обіцяють за винагороду 

видати видають заміж, без права відмовлення з її боку, її батьки, опікун, 

родина або будь-яка інша особа або група осіб; чоловік жінки, його родина 

або його клан, за винагороду іез такої, мають право передати її іншій особі; 

жінка після смерті чоловіка передається у спадщину іншій особі; 

будь-який інститут чи звичай, в силу яких дитина передається одним 

або обома їй батьками чи своїм опікуном іншій особі, за винагороду або без 

такої, з метою плуатації цієї дитини чи її праці. 

Чі і дно зі ст. 7 Додаткової конвенції про скасування рабства, 

работоргівлі та інсти-ін і звичаїв, подібних до рабства, під особою, яка 

перебуває у підневільному стані, миться особа, яка перебуває у стані чи 

становищі, створеному в результаті інституту чи звичаїв, подібних до 

рабства. 

Усиновлення (удочеріння) - це здійснене на підставі рішення суду (а 

стосовно дині, яка є громадянином України, але проживає за межами 

України, з дозволу урядового органу державного управління з усиновлення 

та захисту прав дитини) прийнят-пповлювачем у свою сім'ю особи на правах 

дочки чи сина. Під метою наживи усиновленні (удочерінні) треба розуміти 

мету, яка досягається шляхом отримання будь-якої матеріальної вигоди або 

уникнення від певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню). Втягнення 

усиновленої дитини з метою наживи у зайняття жебрацтвом, азартними 

іграми або у злочинну діяльність охоплюється ст. 149 і додаткової 

кваліфікації за ст. 304 не потребує. 
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Оскільки за законом усиновлення здійснюється лише щодо 

неповнолітньої людини, то вербування, переміщення, переховування, 

передача або одержання людини, вчинені з метою її усиновлення 

(удочеріння), не можуть кваліфікуватися за ч. 1, а тільки за частинами 2 або 3 

ст. 149. 

Примусова вагітність означає посягання на волю жінки, пов'язане з 

тим, що вона завагітніла, у т. ч. шляхом штучного запліднення, у 

примусовому порядку. 

Примусова вагітність, звернення в сексуальне рабство, примушування 

до проституції за Римським статутом Міжнародного кримінального суду (ст. 

у певних випадках розглядаються як міжнародні злочини проти людяності, 

які може бути вчинено, наприклад, з метою зміни етнічного складу якого-

небудь населення чи з метою вчинення інших серйозних порушень 

міжнародного права. Тому, якщо акт торгівлі людьми вчинено з метою 

примусової вагітності чи іншої експлуатації в контексті геноциду, вчинене 

слід кваліфікувати за ст. 442 КК України. 

Втягнення у злочинну діяльність - це дії, пов'язані з безпосереднім 

психічним чи фізичним впливом на особу та вчинені з метою викликати у неї 

прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах. Втягнення у злочинну 

діяльність передбачає всі види фізичного насильства і психічного впливу 

(переконання, залякування, підкуп, обман, шантаж, розпалювання почуття 

помсти, заздрості або інших низьких спонукань, пропозиція вчинити злочин, 

обіцянка придбати або збути викрадене, давання порад про місце і способи 

вчинення або про приховування слідів злочину, вживання спиртних напоїв, 

наркотичних засобів чи психотропних речовин разом з особою з метою 

полегшити схилення її до вчинення злочину та ін.). Детальніше про 

втягнення у злочинну діяльність див. коментар до ст. 304. Втягнення дитини 

у злочинну діяльність охоплюється ст. 149 і додаткової кваліфікації за ст. 304 

не потребує. 
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Використання у збройних конфліктах передбачає використання особи 

для виконання нею бойових завдань, пов'язаних з поваленням державної 

влади або порушенням суверенітету і територіальної цілісності інших держав 

тощо. 

Вербування повнолітньої людини з метою використання її у збройних 

конфліктах інших держав потребує кваліфікації тільки за ч. 1 ст. 447, а якщо 

такі дії вчинюються з використанням обману, шантажу чи уразливого стану 

особи або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або з 

використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у 

матеріальній чи іншій залежності,- то ще й за частинами 1, 2 чи 3 ст. 149. 

Вербування неповнолітньої людини з метою використання її у збройних 

конфліктах інших держав охоплюється частинами 2 або 3 ст. 149 і додаткової 

кваліфікації за ч. 1 ст. 447 не потребує. 

Перелік форм, в яких може виявитися експлуатація людини, наведений 

у примітці 1 до ст. 149, не є вичерпним. Саме тому тільки за ст. 149, без 

посилання на статті 143 і 144, має кваліфікуватися торгівля людьми, вчинена 

зокрема з метою трансплантації не лише органів, а й тканин людини або з 

метою вилучення крові у людини-донора. 

Кваліфікуючими ознаками розглядуваного злочину є вчинення його: 1) 

щодо неповнолітнього; 2) щодо кількох осіб; 3) повторно; 4) за попередньою 

змовою групою осіб; 5) службовою особою з використанням службового 

становища; 6) особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій 

залежності; 7) у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя чи 

здоров'я потерпілого чи його близьких, або 8) з погрозою застосування 

такого насильства (ч. 2 ст. 149). 

Про поняття неповнолітній див. коментар до ст. 66, про поняття 

попередня змова групи осіб - до ст. 28, а про поняття насильство, яке не є 

небезпечним для життя чи здоров'я і погроза застосування такого 

насильства,- коментар до ст. 186. Неповнолітньою жертва злочину має бути 

на момент укладення відповідної угоди щодо неї. 
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Кілька осіб - це дві і більше особи незалежно від їхнього віку та інших 

ознак, які потерпають як потерпілі, незалежно від того, одночасно чи в 

різний час щодо них були вчинені відповідні діяння. Вчинення передбачених 

ч. 1 ст. 149 дій щодо однієї і тієї самої особи у різний час за відсутності 

інших обтяжуючих обставин кваліфікується за ч. 1 ст. 149. 

Повторним є вчинення цього злочину особою, яка до цього вже 

вчинила злочин, передбачений ст. 149, у будь-якій його формі як щодо однієї 

й тієї самої особи, так і щодо кількох осіб у різний час. 

Використання службового становища передбачає вчинення злочину 

особою, яка є службовою особою. Нею може бути, наприклад, директор чи 

інша службова особа підприємства, яке здійснює посередницьку діяльність 

щодо працевлаштування за кордоном, директор будинку in і мни, 

представник ДПС, консульської служби, служби віз і реєстрації тощо. Якщо 

почин, передбачений ч. 2 ст. 149, вчинено службовою особою - працівником 

правоохоронного органу, його треба додатково кваліфікувати за ч. З ст. 364, 

крім випадків, коли працівник правоохоронного органу є військовою 

службовою особою. 

Особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, 

слід вва-жати будь-яку особу, від якої залежить потерпілий. Може йтися про 

службове підпорадкування, підкорення чужій, більш сильній волі, повну чи 

істотну матеріальну залежні, утриманця тощо. Так, тією чи іншою мірою 

неповнолітні залежать від батьків, і усиновителів, опікунів, піклувальників, 

вихователів, деякі непрацездатні особи - від набувачів їхнього майна за 

договором довічного утримання, студенти - від викладачів і адміністрації 

навчальних закладів, хворі - від лікарів та службових осіб, які вирішують 

питання про направлення на лікування, підлеглі - від начальників, 

підозрювані та обвинувачені - від слідчих і прокурорів, підсудні - від суддів 

та ін. Дружина може перебувати у залежності від свого чоловіка або батько 

чи мати від сина чи доньки. У кожному конкретному випадку встановлення 
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наявності і відповідної залежності є компетенцією органів досудового 

розслідування та суду. 

Особливо кваліфікуючими ознаками розглядуваного злочину 

визнається вчинення тих самих дій: 1) щодо малолітнього; 2) організованою 

групою; 3) у поєднанні з насильством, яке є небезпечним для життя чи 

здоров'я потерпілого чи його близьких;  4) з погрозою застосування такого 

насильства; 5) якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. З ст. 149). 

Тяжкими наслідками вчинення злочину, передбаченого ст. 149, можуть 

бути вині тяжка хвороба (наприклад, СНІД, тяжка венерична хвороба, втрата 

репродуктив-ідатності, переривання вагітності, психічна хвороба або інший 

розлад здоров'я, пілпий зі стійкою втратою працездатності не менш як на 

одну третину, тощо), заподіяння потерпілому тяжкого тілесного 

ушкодження, самогубство жертви злочину шикнення її безвісти (відповідно 

до статей 43 і 46 ЦК України, якщо в місці помимо проживання особи немає 

відомостей про місце її перебування протягом юго року, вона визнається 

зниклою безвісті) 

Психічне ставлення до тяжких наслідків, передбачених ч. З ст. 149, 

може характеризуватися тільки необережністю, то у разі умисного ставлення 

винної особи до смерті потерпілого або до заподіяння йому тяжких тілесних 

ушкоджень вчинене треба додатково кваліфікувати за статтями 115 або 121. 

У разі, якщо винний продав особу для вилучення в неї органу, що 

завідомо мало своїм наслідком смерть потерпілого (заподіяння тяжкого 

тілесного ушкодження), його дії мають кваліфікуватися за ч. З ст. 149, п. 5 ст. 

27 і п. 6 (а також, залежно від конкретних обставин справи, пунктами 2, 4, 9 

або 11) ч. 2 ст. 115 або ст. 121. 

 

До злочинів проти особистої волі людини слід віднести такі злочини: 

незаконне позбавлення волі або викрадення людини; захоплення 

заручників;підміна дитини; торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 

людини. 
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До злочинів проти особистої волі та здоров'я людини слід віднести такі 

злочини: експлуатація дитини; використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом; незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

Стаття 148 КК «Підміна дитини» 

Б. О. злочинного посягання є суспільні відносини, які забезпечують 

особисту свободу людини, незалежно від її віку. Враховуючи 

неспроможність дитини усвідомити порушення її прав та захистити 

порушене право, за змістом ст. 148 КК кримінальна відповідальність за 

підміну чужої дитини настає, коли потерпіла особа чоловічої або жіночої 

статі не досягла віку 14 років. 

Об'єктивна сторона злочину - активні дії, спрямовані на підміну тобто 

заміну іншою, новонародженої або грудної дитини (немовляти), дитини 

дошкільного віку або школяра, які вчинюються з корисливих або інших 

особистих мотивів. Заміна живої дитини мертвою або навпаки заміна мертвої 

дитини живою підпадають під ознаки складу злочину передбаченого ст. 148 

КК. 

Місцем вчинення злочину може бути лікарня, пологовий будинок 

(державні або приватні), дитячі установи та заклади незалежно від форми 

власності, сквер, дитячий майданчик, інша відкрита місцевість, квартира 

батьків дитини або квартира нянечки тощо. 

Найчастіше вчинюється підміна чужої новонародженої або грудної 

дитини (немовляти), оскільки одразу виявити підміну такої дитини дуже 

складно. Проте не виключається, наприклад, підміна чужого трьохрічного 

хлопчика своєю власною донькою дошкільного віку особою, яка хоче мати 

тільки дитину-хлопчика. 

Чужою дитина є за змістом закону для особи, яка здійснює підміну 

дитини. 

Стосовно ознаки підміни чужої дитини постає одне питання: „А чи 

можна підмінити дитину не чужу, тобто свою, щоб при цьому не підмінити 

чужу дитину?‖  
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Відповідь може бути лише одна – навіть коли особа підміняє свою 

дитину, вона водночас підміняє і чужу дитину. На свою. Тому вказівка в 

диспозиції на ознаку дитини як чужої є зайвим. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, а 

також наявністю у винної особи корисливих або інших особистих мотивів, 

які є обов'язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 148 КК. 

Корисливі мотиви полягають у прагненні винного до безпосереднього 

збагачення або одержання права на майно у майбутньому тощо. Інші 

особисті мотиви - помста, неприязні відносини між винним та батьками або 

родичами дитини, бажання мати дитину в разі нездатності матері народити 

живу здорову дитину та ін. 

 Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, якій до вчинення 

злочину виповнилося 16 років і для якої одне із немовлят юридично є чужим. 

Якщо підміна дитини вчинена службовою особою з використанням 

свого службового становища або з вчиненням службового підроблення, такі 

дії мають кваліфікуватися додатково за ст. 364-366 КК. 

Неналежне виконання медичним працівником, який не є службовою особою, 

обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей або своїх професійних 

обов'язків, внаслідок чого сталася підміна (заміна) дитини, може 

кваліфікуватися за ч. 2 ст. 137 або ст. 140 КК за ознакою спричинення інших 

тяжких наслідків.Покарання за злочин: за ст. 148 КК - обмеження волі на 

строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. 

 Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, якій до вчинення 

злочину виповнилося 16 років і для якої одне із немовлят юридично є чужим. 

Якщо підміна дитини вчинена службовою особою з використанням 

свого службового становища або з вчиненням службового підроблення, такі 

дії мають кваліфікуватися додатково за ст. 364-366 КК. 

Неналежне виконання медичним працівником, який не є службовою особою, 

обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей або своїх професійних 

обов'язків, внаслідок чого сталася підміна (заміна) дитини, може 
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кваліфікуватися за ч. 2 ст. 137 або ст. 140 КК за ознакою спричинення інших 

тяжких наслідків.Покарання за злочин: за ст. 148 КК - обмеження волі на 

строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.  

Стаття 150 КК «Експлуатація дітей».  

Встановлення кримінальної відповідальності за експлуатацію дітей є 

імплементацією ст. 34, 36 Конвенції про права дитини, що прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р.  Об'єктом злочину є 

суспільні відносини, що гарантують право кожної людини, незалежно від її 

віку, на свободу, на вільний розвиток особистості на освіту. Безпосередній 

об'єкт злочину - особиста свобода, фізичне психічне здоров'я дитини. 

Особливість об'єкту злочинного посягання зумовлена тим, що дитина в силу 

свого віку не може сама захистити свої права. Об'єктивна сторона злочину 

полягає у здійсненні активних дій, спрямованих на експлуатацію дітей 

шляхом використання їх праці з отриманням прибутку. Потерпілими від 

злочину можуть бути особи чоловічої або жіночої статі, які на момент 

вчинення злочину щодо них не досягли 16 років, оскільки відповідно до 

вимог ст. 188 Кодексу законів про працю України, за загальним правилом на 

роботу приймаються особи віком не молодші 16 років. Працевлаштування 

неповнолітніх у віці від 14 до 16 років можливе лише на легку роботу і за 

умови згоди на працевлаштування дитини хоча б одного з батьків. Кодекс 

законів про працю України встановлює інші пільгові умови роботи 

неповнолітніх: скорочений робочий тиждень, заборону працювати вночі або 

понаднормове, у вихідні та святкові дні. у шкідливих або небезпечних 

умовах. Мета отримання прибутку є обов'язковою ознакою складу злочину, 

передбаченого ст. 150 КК. Суб'єктивна сторона злочину прямий умисел на 

експлуатацію дітей з метою отримання прибутку. Суб'єкт злочину загальний: 

фізична осудна особа, якій вчинення злочину виповнилося 16 років. 

Кваліфікуючими ознаками експлуатації дітей є вчинення його щодо: кількох 

дітей; спричинення злочином істотної шкоди для здоров'я, фізичного 

розвитку або освітнього рівня дитини; експлуатації дітей, поєднаної з 
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використанням дитячої праці в шкідливому виробництві. За наявності 

вказаних кваліфікуючих ознак відповідальність настає за ч. 2 ст. 150 КК, 

Вчинення злочину щодо кількох дітей означає, що винний вчинює 

експлуатацію двох або більше дітей, яким не виповнилося 16 років, про що 

винний достовірно обізнаний. Для застосування кваліфікуючої ознаки 

"спричинення злочином істотної шкоди для здоров'я, фізичного розвитку або 

освітнього рівня дитини" обов'язковим є призначення га проведення 

комплексної психологічної експертизи щодо неповнолітнього потерпілого. 

Термін "шкідливе виробництво" визначається у ст. 190 Кодексу законів про 

працю України, таким може бути визнане будь-яке виробництво з умовами 

праці, які у фізичному (ливарне виробництво) або моральному (ігорний 

бізнес, торгівля спиртними напоями тощо) відношенні є шкідливими для 

неповнолітнього. 
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Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 150 КК - арешт на строк до шести 

місяців або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років; за ч. 2 ст. 150 КК - позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років. 

 

Стаття 150
1 

КК «Використання малолітньої дитини у заняття 

жебрацтвом» 

Основний об'єкт злочину, передбаченого цією статтею, включає такі 

компоненти, як потерпілий від злочину та соціальні зв'язки. 

Потерпілою від вказаного злочину може бути малолітня дитина, тобто 

особа, яка через малолітній вік не здатна повною мірою реалізувати своє 

волевиявлення. При цьому у ч. 1 ст. 150
1
 йдеться про рідну або прирівняну до 

неї дитину, а потерпілою від злочину, передбаченого ч. 2 та ч. З ст. 150
1
, 

може бути і чужа дитина. 

Особливістю соціальних зв'язків як компонента об'єкта цих злочинів є 

те, що такими виступає уклад суспільних відносин, відповідно до якого не 

допускається використання дітей для діяльності, що може шкідливо 

вплинути на її фізичний, психічний та моральний розвиток. 

Додатковим, об'єктом є здоров'я дитини. 
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Об'єктивна сторона полягає в використанні малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом. Жебрацтвом визнається систематичне випрошування 

грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб, здійснене не 

менше трьох разів. Сторонніми можуть бути будь-які особи, за винятком 

родичів і знайомих, до яких іноді звертаються з проханням допомогти, 

розраховуючи на родинні або інші особисті стосунки. Використання - це 

залучення до жебрацтва у супроводі дорослого чи тримання дитини на руках 

в процесі жебрацтва тощо. При цьому способом залучення дитини можуть 

бути прохання, вказівка, спокутування грошима чи іншими благами, якщо 

йдеться про дітей відносно старшого віку, або їх мовчазне використання, 

наприклад, немовлят.Злочин, передбачений ч. 1 ст. 150
1
, визнається 

закінченим з моменту вчинення дій, вказаних вище. Підставою 

відповідальності може бути і один епізод скоєння вказаних дій, оскільки 

ознака «систематичність» стосується не поняття «використання дитини», а 

поняття «жебрацтво». Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 150
1
, 

спеціальний. Це батьки або особи, які їх замінюють. До останніх належать 

усиновлювачі, патронатні батьки, особи, яким дитина передана на виховання 

тощо. У більшості випадків це доросла особа, однак не виключається і 

вчинення цього злочину і одним з батьків, що не досяг на момент вчинення 

злочину повноліття, але у всякому разі це особа не менш, як 16-річного віку. 

Суб'єктивна сторона злочину - прямий умисел. Обов'язковою 

ознакою суб'єктивної сторони злочину є також мета отримання прибутку. 
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Особливістю диспозиції ч. 2 ст. 150
1
 є те, що нею передбачена друга 

форма основного складу злочину - використання чужої малолітньої дитини і 

водночас кваліфікований вид складу злочину, що коментується. Його 

альтернативно віг-значиними ознаками є застосування насильства чи погроза 

його застосування тотожня або однорідна повторність, або вчинення дій за 

попередньою змовск групою осіб. Під насильством розуміються легке 

тілесне ушкодження, побої та мордування. Такі дії охоплются складом 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 1501, і додаткової кваліфікації не 

потребують. 

Дії, пов'язані із застосуванням середньої тяжкості чи тяжкого тілесного 

ушкодження, кваліфікуються за ч. 3 ст. 150-1. 

Кваліфікуючі ознаки -  повторність, вчинення дій за попередньою 

змовою групою осіб  

Особливо кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 150
1
, є 

вчинення дій організованою групою, а також якщо внаслідок таких дій 

дитині спричинені середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження.  

Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 2 або 3 ст. 150
1
, загальний, тобто 

фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 16 річного 

віку.  

Умисне схиляння до заняття жебрацтвом дитини, яка хоч і малолітня, 

але здатна сприймати вплив дорослого, щоб самостійно зайнятися 

жебрацтвом, і використання її для заняття жебрацтвом необхідно 

кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст.ч. 2 304 та 150
1
. 

Потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 146 і попереднє викрадення 

дитини. 

 

Стаття 151. «Незаконне поміщення в психіатричний заклад». 

Б.О. злочину за ч. 1 є фізична свобода (воля) людини, її честь та 

гідність, а за ч. 2 може бути її життя та здоров'я.  
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Об'єктивна сторона злочину полягає у здійсненні дії спрямованої на 

незаконне поміщення в психіатричний заклад за відомо для винного психічно 

здорової особи. Потерпілим може бути особа будь-якої статі незалежно від 

віку, яка є психічно здоровою, про що достовірно відомо винному. 

Для кваліфікації дій винного за ст. 151 КК немає значення, до якого 

психіатричного закладу (відкритого або закритого типу, державного або 

недержавного, в лікарню або диспансер) поміщено потерпілого. Але як 

посягання на волю потерпілого буде розглядатися лише поміщення його в 

стаціонарне відділення психіатричного закладу. Такими закладами можуть 

бути психоневрологічні, наркологічні та іншого типу диспансери, заклади, 

діяльність яких пов’язана з наданням психіатричної медичної допомоги. 

Злочин має формальний склад і вважається закінченим з моменту фактичного 

поміщення завідомо психічно здорової особи на стаціонарне обстеження або 

лікування в психіатричний заклад. Умисне тримання особи в психіатричному 

закладі, куди вона була поміщена на законних підставах, після того як 

підстави для її подальшого там тримання перестали існувати, утворює склад 

злочину, передбачений ст. 146 КК і кваліфікації за ст. 147 КК - не потребує. З 

суб'єктивної сторони цей злочин здійснюється з прямим умислом, за якого 

винний усвідомлює, що помішує в психіатричний заклад завідомо психічно 

здорову людину і бажає цього. Мотиви цього злочину можуть бути різними 

(прагнення отримати матеріальну вигоду, заволодіти житлом потерпілого, 

бажання позбутися людини тощо) і на кваліфікацію злочину не впливають. 

Вони можуть враховуватися при призначенні покарання. Суб'єкт злочину – 

спеціальний, це лікар-психіатр, член комісії лікарів-психіатрів, головний 

психіатр. Якщо таким суб'єктом виступає службова особа (завідуючий 

відділенням, головний психіатр тощо) вчинене утворює сукупність злочинів 

кваліфікується за статтями 151 і 365 КК (перевищення влади або службових 

повноважень) або ст. 371, 375 КК та, можливо за ст. 366 КК (службове 

підроблення). 
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Частина 2 ст. 151 КК передбачає кваліфікований склад цього злочину 

якщо він спричинив тяжкі наслідки (тяжку хворобу, самогубство 

потерпілого, спричинення йому середньої тяжкості або тяжкого тілесного 

ушкодження тощо). 

Санкція обох частин ст. 151 КК передбачає обов'язкове застосування до 

засудженого додаткового покарання позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. З огляду на 

це можна зробити висновок, що суб'єктом злочину можуть бути, насамперед, 

особи, які є опікунами або піклувальниками потерпілого, а також працівники 

медичних закладів, члени лікарської експертної комісії тощо. 

Службова особа, яка вчинила злочин, передбачений ст. 151 КК може 

нести відповідальність ще й за ст. 364 КК (зловживання владою або 

службовим становищем) або 365 КК (перевищення влади або службових 

повноважень) та 366 КК (службове підроблення), 

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 151 КК, є злочином невеликої тяжкості 

злочин, передбачений ч. 2 ст. 151 КК відноситься до злочинів середньої 

тяжкості. 

До злочинів проти особистої волі та здоров'я людини слід віднести такі 

злочини: 

1) експлуатація дитини; 

2) використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

3) незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

 

ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ ТЕМИ: 

 

Об'єктом посягання злочинів, включених до розділу III, є суспільні 

відносини, пов'язані із забезпеченням фізичної свободи (волі) особи та її 

конституційного права на особисту недоторканність. 

Стосовно честі і гідності окремої людини члена суспільства можна 

виходити з того, що в кожному випадку з урахуванням принципів та моралі 
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суспільства честь є, насамперед, оцінкою особи з боку суспільства, гідність 

полягає в самооцінці особи. З урахуванням цього очевидним є те, що будь-

яке злочинне посягання на волю особи принижує її честь або гідність. 

До злочинів проти особистої волі людини слід віднести такі злочини: 

1) незаконне позбавлення волі або викрадення людини, 

2) захоплення заручників, 

3) підміна дитини, 

4) торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 

До злочинів проти особистої волі та здоров'я людини відносять такі 

злочини: 

1) експлуатація дитини; 

2) використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; 

3) незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

За своєю юридичною конструкцією вказані норми у значній мірі 

недосконалі, а сам розділ побудований досить суперечливо і неповно, тому 

потребують наукового дослідження і вдосконалення.  

Знання вказаних правових норм працівниками міліції дозволяє за 

наявності лише початкової інформації – заяви до ОВС будь-якої особи 

встановити, чи має місце кримінально-каране діяння (злочин) чи інше 

правопорушення і негайно приймати заходи для припинення злочинного 

посягання та забезпечення захисту волі, честі та гідності особи від 

протиправних посягань. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

2. Захоплення заручників. 

3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 

4. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. 
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3 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 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, нормальні 

фізичний та моральний розвиток неповнолітніх, існуючий уклад в сфері 

статевих відносин. 

Родовий об’єкт злочинних посягань, передбачених розділом IV КК – 

статева свобода та статева недоторканість людини. 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.  

Родовий об’єкт в основному безпосередньому об’єкті виражається у 

статевій свободі (для повнолітніх) та статевій недоторканості (для 

неповнолітніх та малолітніх) або їх нормальному моральному або фізичному 

розвитку .  

В якості безпосереднього додаткового об’єкту можуть виступати такі 

види соціальних цінностей, 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 особи 

жіночої або чоловічої статі: 
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1) дорослі (які досягли 18 років); 

2) неповнолітні (віком від 14 до 18 років); 

3) малолітні (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). 

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 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: 

1) насильницькі статеві злочини; 2) ненасильницькі статеві злочини.  
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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 психічний розвиток неповнолітніх та малолітніх; за ч. 4 – 

здоров’я та життя потерпілої особи. 
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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 жіночої статі, то виконавець (ґвалтівник) – тільки чоловічої 

статі, якщо потерпілий чоловічої статі, то безпосередній виконавець – тільки 

особа жіночої статі. Співвиконавцем зґвалтування може бути й особа однієї 

статі з потерпілою особою. 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). 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, 
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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. (абз. 2 п. 3 ППВСУ 

№ 5 від 30.05.2008 р.). 

Спричинення умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень 

потерпілій 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 наявность відомостей про 

добровільні статеві зносини виключають кримінальну відповідальність за 

зґвалтування. Психічним насильством є погроза застосування фізичного 

насильства як спосіб подолання чи попередження опору потерпілої особи. 

Таким 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 
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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 щодо 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.). 

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.). 
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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., 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, зґвалтував її. З метою залякати Д., щоб вона нікому не 

повідомила про зґвалтування 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 зґвалтування 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).  

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 
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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, психотропне, снодійне, алкоголь, отруйні, 

токсичні, 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 
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розглядати як зґвалтування, 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 неповнолітній 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 зґвалтування 

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, 
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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 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.). 

У випадках, коли статевий акт не відбувся, 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 



 214 

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, зґвалтував 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 зґвалтування 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 зґвалтування, 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 те, що перебуваючи в стані сп’яніння в кімнаті гуртожитку, де проживала 

С., застосовуючи до неї фізичне і психічне насильство, намагався зґвалтувати 

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 

зґвалтування, знову став погрожувати їй вбивством, вдарив рукою по 

обличчю, ногою в живіт, головою об стіну і намагався зґвалтувати С., однак, 

їй вдалося вирватися й вона вистрибнула з вікна, внаслідок чого отримала 

тяжкі тілесні ушкодження. Пленум Верховного Суду України виключив 
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кваліфікацію дій Л. за ст.17, ч.1 ст.117 КК 1960 р. як зайву, зазначивши, що 

дії Л., які були спрямовані на зґвалтування 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 

зґвалтування, 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 зґвалтувати 

потерпілу, закрив їй рота. Дії засудженого, в тому числі заподіяння 

потерпілій легких тілесних ушкоджень, були спрямовані лише на 

зґвалтування, 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). 
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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 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 

зґвалтувати, 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 зґвалтувати, 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 зґвалтування. 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 
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мотиви добровільної відмови не мають значення (страх перед покаранням, 

розкаяння, співчуття до потерпілої тощо). 

Не може визнаватися добровільною відмова від зґвалтування, 

викликана неможливістю подальшого продовження злочинних дій з причин, 

незалежних від волі винного (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. (ст. 15, ч. 4 ст. 152 на ст. 156 чинного КК), оскільки Б. 

добровільно відмовився від зґвалтування. Судова колегія у кримінальних 

справах Верховного Суду України не задовольнила скаргу і вказала, що 

висновок суду про винність Б. у замаху на зґвалтування 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). 
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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. 

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 

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. 
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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 притягнення за зґвалтування 

без обтяжуючих обставин можливе не інакше, як за наявністю скарги 

потерпілої особи, тому при вчиненні двох зґвалтувань без обтяжуючих ознак 

приводом до порушення справи за ч. 2 ст. 152 КК є скарга потерпілої особи 

від першого злочину або скарг обох потерпілих. 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, 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 оголошення про підозру, в обвинувальному 

висновку та у вироку (п. 6, 7 ППВСУ № 5 від 30.05.2008 р.). 
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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 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. У ст. 26 

КК закріплено, що співучасниками будь-якого злочину 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.); 
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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 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 
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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.). 

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 судами законодавства про 
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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. 
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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, що 

спричинили з необережності смерть потерпілої особи, або самогубство слід 

розглядати як настання особливо 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. 

- 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 
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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 

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. 
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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 неприродним способом (якы не можуть 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 
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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 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) - щодо неповнолітньої чи 

неповнолітнього (ч. 3); 5) 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). 

Повторне вчинення задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом необхідно відмежовувати від продовжуваних злочинів, які 
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кваліфікуються за сукупністю зґвалтування та задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом. 

С., будучи у стані алкогольного сп’яніння, познайомився з потерпілою 

С.О., запропонував їй піти в кафе, після чого разом 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 п. 10 ч. 2 ст.115 КК (Ухвала... від 5.09.2000 р.). 

Кваліфікація даного злочину, вчиненого групою осіб відбувається 

відповідно до правил, передбачених для кваліфікації зґвалтування. 

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 
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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.) 

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. 

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 ст. 154 КК ―Примушування до вступу в статевий зв’язок‖, ст. 155 
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КК ―Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості‖ та ст. 156 КК 

―Розбещення неповнолітніх‖. 

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 
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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 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:  
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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 особи, яка маючи намір вступити з потерпілою особою у статевий 

зв’язок, підбурює іншу особу, від якої потерпіла особа матеріально чи 

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 особа 

примушує потерпілу до вступу в статевий зв’язок з особою, від якої вона 
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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 
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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 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. 
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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.152 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.155КК). 

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. 
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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 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. 

Стаття 156 КК «Розбещення неповнолітніх» 
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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
.  

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 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. 
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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 
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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 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 
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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 

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 
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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.‖) 
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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 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 
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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. 

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. 

2. При вчиненні злочину, передбаченого ст.153 КК вчинюється 

неприродний статевий акт, а при скоєнні злочину передбаченого ст.155 КК – 

природний статевий акт. 

ВИСНОВКИ ПИТАННЯ ТЕМИ: 
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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 залежні по службові (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 
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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. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

2. Зґвалтування та відмінність від насильницького задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом. 

3. Примушування до вступу в статевий зв’язок та його відмінність 

від зґвалтування.  

4. Розбещення неповнолітніх та його співвідношення зі 

зґвалтуванням 

 

 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ВЛАСНОСТІ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти власності. 

2. Заволодіння чужим майном шляхом його вилучення (крадіжка, грабіж, 

розбій, вимагання, шахрайство, привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). 

3. Заволодіння чужим майном без ознак викрадення (шляхом обману або 

зловживання довірою, привласнення особою знайденого або чужого майна, 

що випадково опинилося у неї). 

4. Некорисливі злочини проти власності (знищення або пошкодження 

чужого майна, погроза знищення майна, порушення обов’язків щодо охорони 

майна, придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом 

Висновки. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

допомогти студентам 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. 

Суб’єктами права власності є український народ та інші учасники 

цивільних відносин: фізичні 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): 
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- приватна (власність фізичних та юридичних осіб); 

- державна; комунальна 

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. 

Знання норм про злочини проти власності має велике значення у 

практичній діяльності. Одним із головних завдань правоохоронних органів є 

захист власності від злочинних посягань. 

 

I. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА 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. 

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, 

руйнуючи або пошкоджуючи їх. Суспільна сутність і шкідливість злочинів 

проти власності полягає в тому, що вони руйнують пошкоджують чи зовсім 

знищують економічні відносини власності, позбавляють власника 
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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 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 своїй Постанові від 22 

грудня 1995 року «Про судову практику у справах за позовами про захист 

права приватної власності» роз'яснював, що згідно зі ст. 50 Закону «Про 

власність» і 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. 

У науці є точка зору, що 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. 

На нашу думку, право власності є об’єктом посягання, бо в наслідок 

злочину через порушення економічних відносин, пов'язаних з предметом 
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посягання, право власнолсті може перетворюватись із реального в 

номінальне без можливості реалізації його суб’єктами. 

Таким чином, родовим об'єктом злочинів проти власності є право 

власності та економічні відносини власності як закріплювані суспільством і 

державою можливості власника володіти, користуватися і розпоряджатися 

належним йому майном. 

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 обігу, 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 у місцях свого природного перебування. 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 

злочини проти довкілля (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 або має особливий порядок обігу - зброя, отрути, 

радіоактивні матеріали, наркотичні засоби, психотропні речовини і т. ін. 
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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 

конкретні 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 
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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: 

 

I. Заволодіння чужим майном шляхом його вилучення (крадіжка (ст. 

185 КК), грабіж (ст. 186 КК), розбій (ст. 187 КК), вимагання (ст. 189 КК), 

шахрайство (ст. 190 КК), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК)) 

II. Заволодіння чужим майном без ознак викрадення (шляхом обману 

або зловживання довірою(ст. 192 К К), привласнення особою знайденого або 

чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК)) 

ІІI. Некорисливі злочини проти власності (знищення або пошкодження 

чужого майна (ст.ст. 194, 196 КК), умисне пошкодження об’єктів 

електроенергетики (194-1), погроза знищення майна (ст. 195 КК), порушення 

обов’язків щодо охорони майна (197). 

Окремими злочинами, 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, а також самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне 

будівництво (ст. 197-1). 

Не обіцяне заздалегідь придбання чи збут майна, що було викраденим 
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(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 

залишається у законного його власника. Останній не позбавляється права на 
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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 
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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 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 
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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 
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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 

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 12400 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. 
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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 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. 
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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. 
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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); 

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; 
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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. 

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 
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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 підбурювачами 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 
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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 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, 
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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 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 
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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 
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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 

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.  

Згідно з пунктом 4 примітки до 4 ст. 185 КК викрадення чужого майна 

визнається вчиненим в особливо великих розмірах, якщо воно вчинено 
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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. 

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. 
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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. 
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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 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 
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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 

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 
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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 
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житлі; легально 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. 

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. 
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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 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. 
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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 3300 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 
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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. 

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 
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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, 

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. 

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. 
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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. 

Розбій (ст. 187 КК) 

Найбільше небезпечним злочином проти власноті 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, 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, 
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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.) 
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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 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 
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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. 

Погроза при розбої 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; 
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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. 

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 



 284 

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) 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; 

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 
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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), 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 
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вимагання потерпілому або близьким йому особам було умисно заподіяно 

тяжке тілесне ушкодження, 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. 

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 
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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). 

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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 

зазначеної ознаки. На цих підставах дії М. і П. перекваліфіковано 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.  
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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 власника, за посланця близької потерпілому особи тощо. 
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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. 
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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 передає винному майно чи гроші, не усвідомлючи обману. 

2. Особа, яка передає винному майно чи гроші, помиляючись вважає, 

що отримання - передача майна є правомірною і вона добровільно передає 

його 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. 
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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). 

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. 

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. 
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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. 

Викрадення чужого майна, вчинене особою, яка одержала майно за 

документом (експедитором, водієм автомобіля та ін.), на підставі якого 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, де Ш. працював комбайнером, 

760 кг зерна кукурудзи, вартістю 5092 грн., завантаживши його у причеп 

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., 
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зазначила президія, слід перекваліфікувати на ч. 2 ст. 185 КК як викрадення 

чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб. 

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. 

Для кваліфікації дій за ст. 191 КК 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 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 
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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 незаконної вигоди; 

5. Звернення у свою власність коштів, які поступають у державні чи 

громадські фонди від громадян. 

Викрадення шляхом 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 
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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. 

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, 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. 
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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.) 

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, 
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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 
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обов'язкових платежів, а також фізичні особи за такі ж діяння, якщо це 

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 або скарб - які  

мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. 

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. 
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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 

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, 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 
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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 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). 
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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, 
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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 

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. 

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. 

4. Знищення або пошкодження майна, яке заподіяло шкоду у особливо 

великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. 

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 
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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. 
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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. 

Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики (ст. 194-1) 

Основним безпосереднім об'єктом злочину є власність, а предметом – 

матеріальні об’єкти, що входять до складу об’єктів електроенергетики. 

Додатковим безпосереднім обов’язковим об’єктом злочину є 

нормальна робота об’єктів електроенергетики і безпека иття людей (хоча б 

однієї людині). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом (прямим або 

непрямим) щодо вчинюваного діяння: винна особа усвідомлювала або 

свідому допускала, що своїми діями пошкоджує або руйнує саме об’єкт 

електроенергетики (електротрансворматор, ЛЕП, розподільний щит 

електроенергії тощо) і бажала так діяти, бажаючи чи свідомо допускаючи 

спричинення наслідків у вигляді пошкодження або руйнування вказаних 

об’єктів. Щодо наслідків у вигляді порушення нормальної роботи об’єктів 

електроенергетики, ставлення може бути як умисним, так і необережне, а 

щодо створення небезпеки для життя людей – необережне або непрямий 

умисел. У разі начвності прямого умислу на порушення нормальної роботи 

об’єктів електроенергетики, а також створення небезпеки для життя людей 

або заподіяння смерті людині, у залежності від конкретного змісту, такі дій 

можуть утворювати сукупність злочину, передбаченого ст. 194-1 та ст.ст. 

113, 115, 258, 348 або іншими. 

Кримінальна відповідальність за ст. 194-1 КК може наступати з 14 

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 
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призначенням через повну втрату господарсько-економічних властивостей і 

не 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). 
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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. 

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) 
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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. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, 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. 
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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. 

 


