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ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ТЕМА № 19-21. 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.  

НАУКОВІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

ВСТУП  

1. Поняття, значення і завдання Особливої частини кримінального права 

2. Система Особливої частини Кримінального кодексу України 

3. Поняття кваліфікації злочинів та її значення 

4. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти основ 

національної безпеки України. 

ВИСНОВКИ  
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 

21.06.2018 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page (Дата 

звернення 14.08.2018 р.). 

2. Закон України “Про оборону України” від 6.12.1991 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (Дата звернення 11.08.2018 р.). 

3. Закон України “Про державну таємницю”  від 21.01.1994 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (Дата звернення 12.08.2018 р.). 

4. Звід відомостей, що становлять державну таємницю. Затверджений 

наказом СБУ №440 від 12.08.2005 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05 (Дата звернення 12.08.2018 р.). 

5. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / 

Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В.Я. Тація, 

В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2015. 

680 с. 

6. Кучера А.В. Злочини проти основ національної безпеки України. 

Івано-Франківськ: Сімик, 2003. 72 с. 

7. Мошняга Л.В. Суб’єктивні ознаки злочинів, які посягають на 

конституційні основи національної безпеки України. Право і суспільство. 

2010.-№1. С.123-127. 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. і допов. К.: ВД 

«Дакор», 2018. 1360 с. 

9. Шлапаченко В.М. Кримінальна відповідальність за шпигунство в 

законодавстві держав-членів НАТО: Навч.посіб. К.: Національна академія 

Служби безпеки України, 2007. 57 с. 
10. Матвійчук В.К. Становлення і розвиток системи Особливої частини 

кримінального законодавства України. Форум права. 2011. №;2. С.603-608 
11. Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального 

кодексу України: Монографія. К.:Атіка,2003. 144с. 
12.Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального 



 4 

кодексу України. К.:Істина,2004. 504с. 
13. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Коваленка; за наук. ред.. О.М. Джужи 
та А.В. Савченка. К.: Атіка, 2011. 648 с. 

14. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 
Письменського. К.: Істина, 2010. 430 с. 

15 Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів : 
Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. К. : 
Алерта, 2012. 316 с. 

16. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 
посібник. – 2-ге вид.,К.: Юрінком Інтер, 2009. 512 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

системним викладенням основних теоретичних положень допомогти 

зясувати ключові поняття, що даються в даній лекції, а саме: поняття, 

значення і завдання Особливої частини кримінального права, її систему, 

поняття кваліфікації злочинів та її значення в діяльності Націонльної поліції, 

поняття, види та загальна характеристика злочинів проти основ національної 

безпеки України. 

ВСТУП 

Становлення української державності, фундаментальне оновлення 

законодавства, проведення судової реформи, посилення судового захисту 

прав і свобод громадян, створення соціально-орієнтованої ринкової 

економіки та необхідність захисту українського підприємництва, протидія 

злочинності – все це потребує кваліфікованого юридичного забезпечення. 

У ст. 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека – найвищі соціальні цінності. 

Вивчення Особливої частини кримінального права має певну 

специфіку, яка полягає у тому, що будуть розглядатися конкретні склади 

злочинів, їх поняття та викладення юридичного аналізу з детальною 

характеристикою ознак кожного елементу складу злочину та особливості 

кваліфікації злочинів. Для більш успішного з’ясування конкретних складів 

злочинів вам належить звернутися до своїх конспектів по Загальній частині, 

ще раз уважно ознайомитись і поновити в пам’яті теоретичні положення з 

елементів складу злочину (теми 4, 5, 6, 7) та по іншим темам. Без чітких і 

повних знань питань інститутів Загальної частини неможливо повно і 

всебічно з’ясувати конкретні склади злочинів. Ось в цьому і має місце прояв 

одного із моментів єдності Загальної і Особливої чистин кримінального 

права. 

 

I. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Кримінальне право поділяється на 2 частини: Загальну, в якій, як ви 
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вже знаєте, поміщені загальні норми, що визначають поняття злочину, 

встановлюють підстави кримінальної відповідальності, форми і види вини, 

стадії вчинення злочину, співучасть у злочині і організована злочинна 

діяльність, систему і види покарань тощо, і Особливу частину, яка містить 

кримінально-правові норми, що встановлюють кримінальну відповідальність 

за конкретні злочини. 

Особлива частина кримінального права – це систематизована сукупність 

правових норм, які встановлюють ознаки визначених кримінально караних 

діянь і міри (заходи) покарання, що можуть бути призначені (застосовані) 

судом особам, які винні в їх вчиненні. 

Обидві частини, як певні підсистеми Кримінального кодексу, між собою 

тісно пов’язані. Їх єдність визначається спільним завданням і принципами. 

Загальні поняття і ознаки злочину та інші інститути Загальної частини 

наповнюються конкретним змістом у нормах Особливої частини. 

Тому неможливо розкрити дійсний зміст норм Особливої частини, не 

звертаючись до Загальної частини. 

В той же час не можна застосовувати окремо Загальну частину без 

Особливої частини. 

Неможливо, наприклад, засудити особу за замах на злочин за ст. 15 КК 

або співучасть у злочині за ст. 27 КК, не роблячи при цьому посилання на 

відповідну конкретну статтю Особливої частини. 

Крім того, в основі норм Загальної та Особливої частин лежить єдина 

кримінальна політика держави, спрямована на протидію злочинності шляхом 

застосування до осіб, які вчинили злочини, заходів кримінального покарання. 

Ця єдність визначається також і єдністю завдання, яке стоїть перед 

обома частинами кримінального законодавства, а саме: “…правове 

забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, 

громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного 

устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки 

людства, а також запобігання злочинам” (ч. 1 ст. 1 КК). 

В той же час Загальна і Особлива частини мають відмінності за змістом і 

побудовою норм. 

Як уже вказувалося вище, в нормах Загальної частини сформульовані 

завдання кримінального законодавства (ст. 1 КК), визначені межі його дії, 

дається загальне поняття злочину та перелік видів покарань і підстав 

звільнення від кримінальної відповідальності або відбування покарання, 

стадії вчинення злочину і співучасть у злочині та інші загальні для всіх 

складів злочинів положення. 

В Особливій частині КК наводиться вичерпаний перелік злочинів, які 

заборонені кримінальним законом під загрозою покарання. В нормах 

Особливої частини вказуються, які конкретні суспільно небезпечні діяння 

визнаються законом злочинними і які види заходів покарання можуть бути 

призначені судом за їх вчинення. 

Іншими словами, тільки діяння, передбачене відповідною статтею 

Особливої частини КК, визнається злочином, тобто має місце принцип: немає 
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злочину без вказівки щодо нього в законі. 

Звідси і відмінність норм у побудові та в їх формі. 

Якщо для будь-якої норми Особливої частини характерно наявність: 

- гіпотези; 

- диспозиції; 

- санкції, 

то усі норми Загальної частини носять описовий характер і ні одні із них 

не містить санкції. 

Але така відмінність за змістом і побудовою норм Загальної і Особливої 

частин не відмежовує їх, а навпаки свідчить про їх єдність, нерозривність. 

Так, норми Особливої частини застосовуються, як правило, самостійно, 

без одночасного застосування якої-небудь із статей Загальної частини. 

Однак, це зовсім не означає, що вони застосовуються незалежно від норм 

Загальної частини. 

Так, при вирішенні питання про притягнення до кримінальної 

відповідальності повинні бути проаналізовані статті Загальної частини, що 

передбачають різні обставини в обов’язковому порядку, які дають підстави 

для звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 44-49 КК) або 

відбування покарання (ст. 74-87 КК), статті (ст. 22 і ст. 19 КК), які 

визначають вік кримінальної відповідальності за певний вид злочину, 

осудність; форму і вид вини (ст. 23-25 КК), статті, які визначають умови і 

підстави та порядок відповідальності за готування до злочину або замах на 

злочин (ст. 13-15 КК); за співучасть у злочині або причетність до нього (ст. 

26-31 КК) тощо. 

Тільки переконавшись у повній відповідності конкретних обставин 

справи з положеннями цих статей, можна притягувати особу до кримінальної 

відповідальності. 

При призначенні покарання (його виду та розміру) суду належить 

керуватися положеннями, які містяться в Загальній частині: 

- про мету покарання (ст. 50 КК); 

- види покарань (ст. 51-64 КК); 

- обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання (ст. 66-67 

КК) тощо. 

В КК України, а саме в Особливій його частині передбачені 

кримінально-правові норми, що захищають гарантовані Конституцією 

України права людини як біологічної, фізичної істоти, як члена суспільства. 

Так, у статтях Конституції: 

Будь-яка особа в нашій країні має цілу низку невід’ємних та 

невідчужуваних прав і свобод, гарантованих Конституцією України та 

забезпечених нормами Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Значення Особливої частини полягає в тому, що з метою правильної 

організації боротьби із злочинністю вона: 

- містить вичерпаний перелік злочинів, тобто законодавчо 

встановлює межі криміналізації суспільно небезпечних діянь, забезпечуючи 

тим самим реальні підстави додержання законності та прав людини; 
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- законодавець диференціює кримінальну відповідальність за 

конкретні злочини з урахуванням їх тяжкості, що створює ефективні 

можливості цілеспрямованої кримінальної політики і проведення її в суворих 

рамках закону; 

- має загальнопревентивну функцію свої норм, які під загрозою 

покарання примушують нестійких членів суспільства утриматися від 

вчинення злочинів і, тим самим, сприяє їх запобіганню; 

- відмежовує область злочинних і кримінально-караних діянь від 

вчинків, які є суспільно небезпечними, але не злочинними і кримінально не 

караними. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, Особлива частина кримінального права складається із 

сукупності норм, що встановлюють, які конкретні суспільно небезпечні 

діяння визнаються злочинними і яке конкретне покарання застосувати до 

осіб, винних у їх вчиненні. 

Будучи у нерозривному зв’язку, Загальна і Особлива частини утворюють 

єдине за своїм змістом і завданням кримінальне право, яке є одним із знарядь 

держави в здійсненні політики в області протидії злочинності. 

 

2. СИСТЕМА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬ-НОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Як Загальна частина, так і Особлива частина КК 1960 р. зазнала значних 

змін у своїй системній побудові в КК 2001 р. 

Система Особливої частини КК – це об’єднання норм, які визначають 

кримінальну відповідальність за окремі злочини, в певні групи (розділи) за 

ознаками загальності споріднених суспільних відносин, (родовий об’єкт), на 

які посягають злочини, а також розташування норм усередині розділів за 

безпосереднім об’єктом посягання. 

Таким чином, в основі системи Особливої частини лежить класифікація 

видів злочинів, передбачених чинним законодавством. Підставою 

класифікації є такий елемент злочину, як його родовий об’єкт. 

Поняття об’єкту злочину, види об’єктів та значення правильного їх 

визначення вами вивчено в Загальній частині. 

Отже, система Особливої частини відображає систему суспільних 

відносин, цінностей, які охороняються кримінальним законодавством. 

Сутність класифікації злочинів полягає у тому, що всі злочини, які 

посягають на один і той же родовий об’єкт, об’єднуються в одну групу – так, 

виходячи із загальності родового об’єкта злочину, що посягає на приватну, 

колективну і державну власність (викрадення шляхом крадіжки, грабежу, 

розбою чи інше незаконне заволодіння шляхом шахрайства, вимагання, 

привласнення, розтрати, зловживання службовим становищем або інші 

діяння проти власності об’єднані в один розділ VI “Злочини проти власності” 

(ст.185-198 КК). 
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Крім родового об’єкта в деяких групах злочинів враховуються 

особливості суб’єкта злочину: 

- службова особа – злочини у сфері службової діяльності (розділ XVII 

ст. 364-370 КК); 

- військовослужбовець, військовозобов’язаний – злочини проти 

встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) розділ 

ХІХ ст. 401-435 КК. 

Також в ряді випадків враховується при цьому і предмет злочину, а саме: 

- наркотичні засоби, психотропні речовини; 

- їх аналоги; 

 

Розробка наведеної системи Особливої частини КК була пов’язана з 

вирішенням цілої низки теоретичних і практичних питань, пов’язаних із 

необхідністю розподілу та розташування у певному порядку норм, що 

передбачають відповідальність за конкретні злочини. Ця система Особливої 

частини КК відобразила не тільки певні теоретичні здобутки з питань її 

побудови, за період з 1960 року, а, головним чином, відобразила ту систему 

суспільних відносин та соціальних цінностей, які склалися в Україні в перші 

10 років її формування як незалежної, демократичної держави і які 

підлягають кримінально-правовій охороні. 

Вважається за доцільним щодо розміщення на першому місці розділу 

“Злочини проти основ національної безпеки України”, що відповідає 

структурі Конституції України, статті 1 та 2 якої вказують на основні 

постулати української державності, захист яких, у тому числі за допомогою 

кримінального закону, набуває на даному етапі становлення України 

неабиякого принципового характеру. Тому захист основних прав і свобод 

людини і громадянина в державі перебуває в безпосередній залежності від 

стану її національної безпеки. 

Норми Особливої частини КК можуть за своїм змістом поділити на 3 

групи: 

- заборонні (забороняючі); 

- роз’яснювальні (пояснюючі); 

- заохочувальні. 

Заборонні норми – це такі, що встановлюють які діяння є суспільно 

небезпечними і які конкретні міри кримінального покарання належить 

застосовувати до осіб, які винні в їх вчиненні. 

Це норми-заборони, що забороняють певну поведінку людини (дія чи 

бездіяльність), певні вчинки під загрозою застосування особливого виду 

державного примусу – кримінального покарання. За своєю структурою ці 

норми поділяють на: гіпотезу; диспозицію; санкцію. 

Такого виду норм (забороняючих) в Особливій частині переважна 

більшість. 

Роз’яснювальні (пояснюючі) – це такі, що розкривають певні поняття, 

зміст термінів, що вживаються в КК. 

Наприклад: 
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1) Ст. 401 КК дає поняття військового злочину. 

2) В примітках до статей, зокрема до ст. 185 КК, дається визначення 

повторних злочинів, передбачених статтями 185, 186, 189-191, а також 

поняття великого і особливо великого розміру вартості викраденого майна. 

3) Ч. 2 ст. 385 КК встановлено, що не підлягає кримінальній 

відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження 

дізнання, досудового слідства або в суді щодо себе, а також членів сім’ї чи 

близьких родичів, коло яких визначено законом. 

Заохочувальні – це такі, які встановлюють певні умови, за яких особа 

звільняється від кримінальної відповідальності (з урахуванням 

посткримінальної поведінки). 

На відміну від добровільної відмови від доведення злочину до кінця 

(ст.17 КК) і загальних норм, що регулюють звільнення від кримінальної 

відповідальності (розділ ІХ Загальної частини КК), - це спеціальні норми, які 

звільняють особу від відповідальності, не зважаючи на те, що вона вже 

вчинила злочин і в її діях є всі ознаки відповідного складу злочину. 

Для КК 2001 р., на відміну від КК 1960 р., є характерною рисою 

розширення кількості заохочувальних норм. 

Безумовно, що розвиток інституту заохочення в Особливій частині КК 

відповідає ідеї гуманізму кримінального законодавства та має перспективу 

щодо його поширення. Заохочувальні норми мають важливе значення для 

попередження і припинення відповідних злочинів. 

 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, можна зауважити на те, що класифікація злочинів на 

розділи за родовим об’єктом має, насамперед, кодифікаційне значення. 

Система Особливої частини КК відображає систему суспільних відносин і 

соціальних благ, які охороняються кримінальним законом від суспільно 

небезпечних посягань. Має неабияке значення для правильного застосування 

закону тлумачення його дійсного змісту, орієнтування у самому Кодексі. 

 

3. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

 

Велике значення для виконання тих завдань, які стоять перед 

кримінальним правом, має точне і вірне застосування норм Особливої 

частини КК, що досягається правильною і всебічною обґрунтованою 

кваліфікацією злочинів. 

Для вирішення питання про визнання особи винною у вчиненні 

конкретного злочину органи досудового слідства, прокурор і суд повинні 

вибрати таку норму, котра передбачає усі ознаки, що характерні для 

вчиненого даною особою діяння. Отже, в кожному конкретному випадку 

виникає необхідність в  кваліфікації злочину. 

Однак, треба мати на увазі, що хоча диспозиції норм статей Особливої 

частини КК встановлюють юридичні ознаки, які у сукупності 
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характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочинне і каране, 

тобто описує конкретний склад злочину, але ці диспозиції не дають 

вичерпаний перелік усіх ознак складу злочину. Деякі із них поміщені в 

нормах Загальної частини, оскільки вони належать до всіх чи до більшості 

складів, викладених в Особливій частині (вік, осудність, стадії тощо). 

Під час застосування норм Особливої частини виявляються наступні 

функції складу злочину: фундаментальна; розмежувальна; процесуальна; 

гарантійна. 

Фундаментальна функція – полягає у тому, що склад злочину виступає 

як єдина необхідна законна підстава кримінальної відповідальності. 

До кримінальної відповідальності може бути притягнута лише та особа, 

в діянні якої є ознаки складу злочину, передбаченого КК (ч. 1 ст. 2 КК). 

Ці ознаки необхідні для настання кримінальної відповідальності і 

водночас встановлення їх достатньо для кримінальної відповідальності. 

Розмежувальна функція – полягає у тому, що ознаки складу злочину 

відмежовують один склад від іншого або від діянь, що не є злочинними. 

Гарантійна функція – полягає у тому, що описуючи конкретний склад 

злочину та його ознаки, законодавець гарантує безпеку громадян від 

безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності. 

Процесуальна функція – означає, що склад злочину виступає як базове 

поняття при визначенні предмета доказу, впливає на межі дослідження у 

кожній конкретній кримінальній справі. 

Тому, сам опис ознак складу злочину в законі має вирішальне значення 

і чим більше ознак введено законом до складу злочину, тим і більше коло 

фактичних обставин належить встановити в справі, а звідси і більше ширші 

межі дослідження повинні зробити слідчий, прокурор та суддя. І, навпаки, 

якщо склад злочину описаний в законі вужче, “економніше”, то це безумовно 

звужує межі дослідження. Нечіткість ознак складу злочину, введення так 

званих “каучукових” (розпливчатих) диспозицій робить межі дослідження по 

кримінальній справі досить невизначеними. Таким чином, точний опис ознак 

складу злочину в законі є важлива умова ефективності самої процесуальної 

діяльності. 

Склад злочину являє собою законодавчу модель кваліфікації злочину. 

Кваліфікуючи злочин, слідчий, прокурор і суддя встановлюють відповідність 

вчиненого особою суспільно небезпечного діяння складу, який описано в 

законі. У цьому виявляється сутність кваліфікації. В кваліфікації дається не 

тільки юридична, а й соціально-моральна оцінка вчиненого особою діяння. 

Кваліфікувати (походить від латинського якість) – це значить 

відносити те чи інше явище за його якісними ознаками до певного розряду, 

виду чи категорії. 

Якщо йдеться мова про ПРАВО, то кваліфікувати – це значить: 

- підібрати ту правову норму, яка передбачає дане діяння; 

- підвести це діяння під загальне правило (правову норму); 

- дати цьому діянню юридичну оцінку; 

- вказати відповідну кримінально-правову норму Особливої частини 
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КК (статтю, її частину, пункт, а в ряді випадків і посилання на статті 

загальної частини КК – 14, 15, 26). 

Тому можна дати таке визначення кваліфікації. 

Кваліфікація – це встановлення і юридичне закріплення точної 

відповідності ознак вчиненого особою суспільно небезпечного діяння усім 

ознакам складу злочину, передбаченого конкретною нормою Особливої 

частини КК. 

Так, якщо буде по справі встановлено, що: 

а) особа вчинила посягання на власність; 

б) посягання полягало у відкритому ненасильницькому заволодінні 

чужим для нього майном, яке належить іншій особі, цими діями винного 

була заподіяна майнова шкода, особа діяла з прямим умислом і з корисливих 

спонукань; 

в) особа, яка вчинила ці діяння є осудною і досягла 14-річного віку, то 

вчинене нею може бути визнано викраденням чужого майна шляхом грабежу 

і кваліфіковано за ч. 1 ст. 186 КК. 

Із наведеного можна зробити висновок, що поняття кваліфікації має 2 

значення: 

- по-перше, встановлення ознак того чи іншого складу злочину в 

діянні особи; 

- по-друге, результат цієї діяльності органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури та суду офіційно закріплюється у відповідному 

юридичному акті (постанова дізнавача, слідчого, обвинувальний висновок, 

вирок суду), де йдеться мова про відповідність ознак вчиненого діяння 

конкретному складу злочину. 

Ці обидва аспекти тісно пов’язані поміж собою. Перед тим, як зробити 

юридичну оцінку діянь особи, необхідно провести кропітку роботу щодо 

встановлення кримінальної відповідальності. 

При цьому ще раз звертаємо увагу на те, що при кваліфікації повинно 

вказуватись не тільки номер статті Особливої частини КК, але й номер 

частини цієї статті і кваліфікуючу ознаку, якщо в цій частині їх декілька. 

Бо, як свідчить практика навчання, багато слухачів вважають, що 

достатньо вказати номер статті КК і все. А це означає, що вони повністю і 

достатньо глибоко не знають зміст конкретної статті. 

Правильна кваліфікація злочину потребує додержання ряду умов: 

1. Для вірного застосування конкретної норми Особливої частини КК 

належить з’ясувати її соціально-політичну суть. 

Вирішальне значення при цьому має родовий об’єкт посягання. Саме 

він вказує, яким суспільним відношенням, соціальним благам спричиняється 

шкода цим діянням, вказує на сутність небезпеки діяння. 

Таким чином, для правильної кваліфікації необхідно, насамперед, 

з’ясувати, в якому розділі Особливої частини КК знаходиться норма, що 

передбачає відповідальність за вчинене суспільно небезпечне діяння. 

Визначити безпосередній об’єкт, а також предмет злочину. 

2. Ознаки вчиненого діяння повинні точно і повністю бути 
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відповідними ознакам діяння. яке описане в застосовуючій нормі Особливої 

частини КК, яка застосовується (спосіб, знаряддя, наслідки тощо). 

3. Суть третьої умови у тому, щоб встановити відповідність усіх без 

винятку (а не частково) ознак вчиненого діяння, ознакам, що вказані в 

конкретній нормі Особливої частини КК. 

Ця вимога особливо важлива тому, що іноді в діянні особи 

встановлюються ознаки, які передбачені не однією, а декількома нормами. 

Наприклад. Так, при наявності в діянні особи ознак тілесного 

ушкодження, то можна вести мову про застосування ряду норм КК, в яких 

описані ознаки тілесних ушкоджень (ст. 121-128 КК). 

Тілесні ушкодження можуть бути заподіяні і при вчиненні інших 

злочинів (розбій, вимагання, бандитизм тощо). Тому для правильної 

кваліфікації необхідно точно і повно встановлювати усі ознаки склад 

злочину. 

КОНКУРЕНЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ (2 ВИДИ): 

1. При відмежуванні злочинів і визначенні норми для кваліфікації 

мають місце випадки, коли одне і теж діяння передбачено в різних пунктах 

або частинах однієї і тієї ж статті. 

В таких випадках має місце конкуренція поміж основним і так званим 

кваліфікованими видами складу. 

Наприклад: ч. 1 ст. 185 КК передбачає основний склад викрадення 

чужого майна шляхом крадіжки, а ч. 2 ст. 185 КК – кваліфіковану крадіжку, 

а саме: 

- вчинення повторно або 

- за попередньою змовою групою осіб. 

В даному випадку ч. 2 ст. 185 КК відіграє роль СПЕЦІАЛЬНОЇ норми 

по відношенню до ч. 1 ст. 185 КК, тому що вона виділяє лише деякі види 

цього злочину. Тому при наявності ознак, передбачених ч. 2 повинна 

застосовуватись вона, а не ч. 1 ст. 185 КК. 

Усякий кваліфікований вид складу злочину має пріоритет перед 

основним видом. 

Відповідно до ст. 67 КК при призначенні покарання судом повинні 

враховуватись перелічені в цій статті обтяжуючі обставини. У випадках, 

передбачених в статтях Особливої частини КК, коли обтяжуючі обставини 

стають кваліфікованими обставинами і відповідно до ч. 4 ст. 67 КК: “Якщо 

будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої 

частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, 

суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що 

його обтяжує”, 

тобто двічі ця обставина не може ставитися в вину особі, яка вчинила 

злочин. 

Відмінність від обтяжуючими покарання обставинами (ст. 67 КК) і 

кваліфікуючими ознаками (обставинам), які передбачені у статтях Особливої 

частини КК полягає в тому, що перші є лише підставою для підвищеної 

відповідальності в межах санкції, а другі ж впливають на кваліфікацію 
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злочину. 

Наприклад: п. 1 ч. 1 ст. 67 КК – вчинення злочину особою повторно та 

рецидив злочинів, а в: 

- ч. 2 ст. 185 – крадіжка, вчинена повторно; 

- ч. 2 ст. 164 – злісне ухилення від сплати аліментів особою, раніше 

судимою за цей злочин. 

2. Другий вид конкуренції норм більш складніший для застосування на 

відміну від першого. він має місце тоді, коли одне і теж саме діяння підпадає 

під ознаки 2 або більше статей Особливої частини КК. 

В одній з них діяння описано більш узагальнено, в іншій – виділено 

його індивідуальні ознаки. 

В цих випадках йдеться мова про конкуренцію загальної та спеціальної 

норми. 

У відповідності до теорії і практики існує правило, згідно якого в цих 

випадках слід застосовувати СПЕЦІАЛЬНУ норму, в силу того, що вона 

більшою мірою індивідуалізує ознаки вчиненого діяння та його суспільну 

небезпеку. 

Наприклад: ст. 348 КК передбачає відповідальність за посягання на 

життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним 

службових обов’язків. В той же час п. 8 ч. 2 ст. 115 КК передбачає 

відповідальність за умисне вбивство, як вчинене у зв’язку з виконанням 

потерпілим своїх службових обов’язків. 

Виникає питання “як бути? Як кваліфікувати дії винної особи у 

випадку вчинення вбивства працівника поліції, коли він затримував 

злочинця?” Адже очевидно, що це вбивство підпадає під ознаки як однієї, так 

і другої статті. Але в силу того, що норма ст.348 КК є спеціальною стосовно 

загальної норми (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК), тому що вона більшою мірою, ніж п. 8 

ч. 2 ст. 115 КК визначає конкретні особливості вчиненого, належить 

застосовувати спеціальну норму (ст. 348 КК). 

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ 

У ряді випадків має місце, коли діяння містить ознаки 2 або більше 

складів злочинів, тобто воно передбачено різними статтями або частинами 

статей КК. При цьому під різними складами злочинів розуміється основні 

склади злочинів або склади злочинів з обтяжуючими чи пом’якшуючими 

обставинами, що передбачені в окремих статтях чи в їх частинах (пунктах), в 

яких встановлені самостійні санкції. 

Наприклад. Винна особа в різний час вчинила просте хуліганство (ч.1 

ст.296 КК) і кваліфіковане (злісне) – ч.3 ст.296 КК, то має місце РЕАЛЬНА 

СУКУПНІСТЬ і її діяння належить кваліфікувати за сукупністю злочинів 

окремо за ч.1 ст.296 та ч.3 ст.296 КК. 

СУКУПНІСТЬ ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ, якщо вчинений злочин містить 

ознаки, які передбачені в декількох пунктах однієї статті, що має одну 

загальну санкцію. 

Так, в п.18 постанови № 2 від 7. 02. 2003 р. “Про судову практику в 

справах про злочини проти життя і здоров’я особи” Пленум Верховного Суду 
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України вказав: “При засудженні 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.” 

Треба мати на увазі, що необхідною ознакою сукупності є відсутність 

засудження особи за вчинення нею 2 і більше злочинів, передбачених 

різними статтями або різними часинами однієї статті Особливої частини КК 

(ч.1 ст.33 КК). 

Вивчаючи Загальну частину КК ви з’ясували, що сукупність злочинів 

буває наступних видів: реальна; ідеальна; реально-ідеальна. 

Кожен злочин. що входить до сукупності, потребує самостійної 

кваліфікації за відповідною статтею КК. Це правило є безумовним для 

реальної сукупності. Щодо ідеальної сукупності вчинене діяння іноді 

одночасно охоплюється ознаками 2 і більше самостійних статей Особливої 

частини КК (наводили приклад вбивства працівника правоохоронного 

органу) – тобто наявність конкуренції загальної і спеціальної норм і 

застосовується спеціальна норма. 

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ІНШИХ ОБСТАВИН 

За браком часу, а також враховуючи, що при вивченні Загальної 

частини КК ви з’ясували поняття, ознаки та деякі питання відповідальності  

то при наявності: 

- стадій вчинення умисних злочинів (готування, замах); 

- продовжуваних і триваючих злочинів; 

- співучасті, в тому числі і з спеціальним суб’єктом або ексцесі 

виконавця; 

- складених злочинів (наприклад, ч.3 ст.296 КК) 

детальний аналіз їм в цій лекції не дається. 

одавства, та є на сайті Єдиний державний реєстр судових рішень тощо. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, належить відзначити, що правильна кваліфікація 

злочинів має велике значення для зміцнення законності, охорони 

правопорядку, забезпечення прав і законних інтересів громадян. В ній 

дається не тільки юридична, а й соціально-моральна оцінка вчиненого 

особою діяння. А тому вчинений злочин має бути кваліфікований у 

відповідності до закону, що передбачає відповідальність саме за це діяння, і 

будь-які відступи від цієї вимоги неприпустимі в силу того, що неправильна 

кваліфікація призводить до неправильного уявлення про характер і ступінь 

суспільної небезпеки вчиненого діяння. 

 

4. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 
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У І розділ Особливої частини КК, який має назву: “Злочини проти 

основ національної безпеки України” і містить 8 статей (109-114-1), які 

передбачають кримінальну відповідальність і що є предметом розгляду даної 

лекції. 

Перш ніж розглянути конкретні склади цих злочинів належить дати 

поняття цих злочинів і коротку загальну юридичну характеристику 

(юридичний аналіз). 

Законодавець не дає визначення поняття злочинів проти основ 

національної безпеки України (ЗПОНБУ), однак виходячи із вищесказаного 

(викладеного) вважається, що визначення цього поняття можна дати 

наступним чином: 

ЗПОНБУ – це суспільно небезпечні дії, передбачені КК, вчинені 

умисно зі спеціальною метою – послабити національну безпеку України, 

змінити конституційний лад або захопити державну владу. 

Розглянемо короткий загальний юридичний аналіз цих злочинів. 

Родовий об’єкт – основи національної безпеки держави в різних її 

сферах. 

Безпосередній об’єкт (основний): 

І. Державна безпека, яка включає в себе: 

1) Зовнішня безпека, до якої входить: 

 суверенітет; 

 територіальна цілісність та недоторканість; 

 обороноздатність; 

 економічна чи інформаційна безпека України. 

2) Внутрішня безпека – як система засобів, спрямованих на охорону 

інтересів у суспільно-політичній та економічній сферах. 

 

а) Державна влада (політична основа держави) – це провідник в життя 

волі народу за допомогою державного апарату і правоохоронних органів. 

Державна влада проявляється в 3-х самостійних, але взаємодіючих 

формах: 

 законодавчій; 

 виконавчій; 

 судовій. 

б) Конституційний лад – це засновані на положеннях Конституції 

України: 

 правосуддя народу; 

 суспільний і державний устрій; 

 принципи і форми організації і діяльності органів державної 

влади і управління; 

 рівність всіх націй і народностей; 

 права і свободи громадян; 

 взаємовідносини громадян і держави. 

ІІ. Економічна система держави. 
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Безпосередній об’єкт (додатковий): 

 життя державного або громадського діяча (ст.112 КК); 

 життя і здоров’я громадян (ст.110, ст.113 КК); 

 власність – приватна, колективна, державна (ч. 3 ст.110, ст.113 КК). 

Предмет – він притаманний не всім злочинам, однак в ряді випадків 

безпосередньо вказується в законі або витікає із сутності злочину: 

 майно приватне, державне або колективне (ст.113 КК); 

 відомості, що становлять державну таємницю (ст.114 КК). 

Об’єктивна сторона усіх цих злочинів виражається тільки в активній 

поведінці винної особи, тобто в діях, які спрямовані на підрив або 

послаблення суспільного або державного ладу України. 

Деякі форми (способи) цих діянь в ряді випадків безпосередньо вказані 

в законі: 

 публічні заклики (ч. 2 ст.109, ч. 1ст.110 КК); 

 розповсюдження матеріалів із закликами (ч. 2 ст.109, ч. 1ст.110 КК); 

 використання засобів масової інформації (ч. 3 ст.109); 

 перехід на бік ворога (ст.111 КК); 

 підпали, вибухи, масові отруєння тощо (ст.113 КК); 

 передача або збирання відомостей (ст.114 КК). 

Встановлення інших ознак об’єктивної сторони (час, місце, знаряддя, 

засоби, обстановка, умови) у більшій своїй частині для кваліфікації значення 

не мають, але мають значення для загальної оцінки характеру та ступеня 

суспільної небезпеки вчиненого і особи винного. 

Проте в ряді випадків ці ознаки набувають значення для вірної 

кваліфікації вчиненого в силу того, що вони безпосередньо вказані в статті: 

 умови воєнного стану (ст.111 КК); 

 період збройного конфлікту (ст.111 КК). 

За особливостями конструкції всі основні склади (ч.1) цих злочинів є 

злочинами з формальним складом, тобто для визнання їх закінченими 

достатньо вчинення діяння вказаного в законі, а деякі злочини, є злочинами з 

усіченим складом: 

 змова (ч. 1 ст.109 КК); 

 публічні заклики (ч. 2 ст.109, ч. 1ст.110 КК); 

 збирання відомостей (ст.114 КК); 

 посягання на життя державного чи громадського діяча (ст.112 

КК). 

Деякі злочини мають кваліфікуючі ознаки, внаслідок чого момент 

закінчення цих злочинів залежить від настання СНН, тобто – це матеріальні 

склади злочинів. 

Наприклад, ч. 2 ст.114-1 КК – загибель людей або інші тяжкі наслідки. 

Суб’єктивна сторона усіх ЗПОНБУ характеризується тільки умисною 

формою вини і тільки у вигляді прямого умислу. 

Винний усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій, 

усвідомлює, що тим чи іншим способом вчинює свої дії в тій чи іншій 
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обстановці, застосовуючи ті чи інші знаряддя або засоби, усвідомлює, що 

його дії спрямовані на підрив або послаблення суспільного або державного 

ладу України і бажає так діяти. 

Обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони є: 

Мета злочину. В 5 із 8 статей вона безпосередньо вказана в них, а саме: 

1) ст.109, ч. 2 ст. 110-2 КК – насильницька зміна чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади; 

2) ст.110, ч. 1 ст. 110-2 КК  – зміна меж території або державного 

кордону України; 

3) ст.113 КК  – ослаблення держави; 

4) ст.114 КК  – передача іноземній державі відомостей, що становлять 

державну таємницю. 

В тих складах (ст.111, ч. 1 ст.112 КК), в яких про мету прямо не 

згадується, то вона сама собою розуміється – як підрив або ослаблення 

суспільного або державного ладу України. 

Саме ця мета, хоча вона і не вказана в цих статтях, притаманна усім 

ЗПОНБУ, бо виходячи із аналізу родового об’єкту посягань і особливостей 

об’єктивної сторони усіх ЗПОНБУ мають місце підстави вважати, що особа 

усвідомлює, що своїми діями вона підриває або послаблює суспільний або 

державний лад України і бажає цього. 

Суб’єктом переважної більшості ЗПОНБУ є фізична осудна особа, яка 

досягла 16-ти річного віку, як громадянин України, іноземці так і особи без 

громадянства. 

За винятком двох статей, де суб’єктом є особа, яка досягла 14-ти 

річного віку у відповідності до ст.22 КК: 

 ст.112 КК “Посягання на життя громадського чи державного діяча”; 

 ст.113 КК “Диверсія”. 

Має місце і спеціальний суб’єкт: 

 ст.111 КК “Державна зрада” – тільки громадянин України; 

 ст.114 КК “Шпигунство” – іноземець або особа без громадянства; 

 ч. 3 ст.109 КК – представник влади; 

 ч. 2 ст.110 КК – представник влади. 

З урахуванням особливостей безпосереднього об’єкту систему 

ЗПОНБУ можна представити наступним чином: 

І. Злочини, які посягають на внутрішню (суспільно-політичну) безпеку 

держави: 

ст.109 КК – “Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади”; 

ст.110 КК – “Посягання на територіальну цілісність і недоторканість 

України”; 

ст. 110-2 КК – «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, 

зміни меж території або державного кордону України»; 

ст.112 КК – “Посягання на життя державного чи громадського діяча” 



 18 

ІІ. Злочини проти безпеки держави у політичній, інформаційній, 

економічній, науково-технічній і воєнній сферах: 

ст.111 “Державна зрада”; 

ст.113 “Диверсія”; 

ст.114 “Шпигунство”; 

ст. 114-1 «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України 

та інших військових формувань». 

Конкретний розгляд яких є предметом наступних питань лекції. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, можна сказати, що ЗПОНБУ відзначаються найбільшим 

ступенем суспільної небезпеки – проявом гострої ворожої підривної 

діяльності проти національної безпеки незалежної України. У зв’язку з цим 

підрив суверенітету, незалежності держави, демократії в Україні, спрямовані 

проти України як соціальної і правової держави можуть заподіяти значну 

шкоду її конституційному ладу. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

З даної теми слід відзначити, що Особлива частина КК встановлює 

законодавчі межі криміналізації суспільно-небезпечних діянь, а саме, 

містить у собі вичерпаний перелік суспільно небезпечних діянь, які 

визнаються злочинами, чим забезпечує реальні підстави додержання 

законності та прав людини. Крім того, в Особливій частині законодавець 

диференціює кримінальну відповідальність за конкретні злочини з 

урахуванням їх тяжкості, тобто характеру і ступеня суспільної небезпеки. Це 

створює ефективні можливості для здійснення цілеспрямованої 

кримінальної політики і проведення її в суворих рамках закону. 

Оголошуючи відповідні діяння злочинними і караними, законодавець тим 

самим має на меті сформувати у людей непримиренне ставлення до 

злочинних проявів, усвідомлення необхідності боротьби з такого ряду 

проявами цих вчинків. Загально-превентивна функція норм Особливої 

частини КК полягає також у тому, щоб під загрозою покарання примусити 

нестійких членів суспільства утриматися від вчинення злочинів і, тим 

самим, сприяти їх попередженню. 

Вивчення Особливої частини кримінального законодавства має 

важливе значення для: 

1) Забезпечення громадського порядку в суспільстві. 

2) Захисту особи, об'єднань громадян та держави від злочинних 

посягань. 

3) Забезпечення здійснення українського правосуддя. У реалізації цих 

важливих суспільних завдань значення Особливої частини кримінального 

законодавства полягає в тому, що: 

Притягнення особи до кримінальної відповідальності можливе лише за 

умови, що в діях цієї особи є всі ознаки повного та певного складу злочину. 

Встановлення відповідності ознак складу злочину, передбаченого 
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Особливою частиною кримінального законодавства ознакам вчиненого 

особою злочину, є найважливішим завданням усіх застосовників закону - 

працівників судово-слідчих органів. 

Таким чином, вивчення Особливої частини має вирішальне значення 

для обгрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності, для 

того, щоб жодна особа не уникла відповідальності за вчинений злочин і щоб 

жоден невинний не був притягнутий до відповідальності. 

Розглянуті в лекції злочини проти основ національної безпеки України 

за характером діянь, тих наслідків, які настають або можуть настати, за 

мотивами і метою їх вчинення є найбільш суспільно-небезпечні для нашої 

держави, посягаючи на конституційний лад України, на її суверенітет, 

територіальну цілісність і недоторканість, обороноздатність, державну, 

економічну чи інформаційну безпеку країни. Так як національна безпека 

України, як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства 

та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою для 

примноження духовних і матеріальних цінностей. В силу чого вони є 

найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які 

забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її 

конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих 

соціальних цінностей неможливе нормальне функціонування держави ат 

відповідних її інститутів. Без стабільності в суспільстві неможлива і 

ефективна боротьба зі злочинністю, в тому числі і з такими небезпечними 

злочинами як вбивства, зґвалтування, розбої та інше. Тому в КК статті про 

відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України і 

розміщені в першому розділі Особливої частини. 

 
 

 

 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ТЕМА № 22. 

ОСОБИ  
 

(4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

ВСТУП  

 

I. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоровця особи. 

 

II. Злочини проти життя (ст.115–120 КК). 

 

III. Злочини проти здоровця (ст.121–128 КК). 

 

IV. Злочини, що ставлять в небезпеку життя та здоровця особи (ст.129–

145 КК). 
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мозку та профедури констатації моменту смерті людини. Затверджена 
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9. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

складається із досягнення таких конкретних завдань: 

1) з’ясувати основні положення кримінального закону в частині 

захисту особи як біологічної істоти, її прав, свобод та благ. У II розділі 

Особливої частини Кримінального кодексу України “Злочини проти життя та 

здоровця особи” передбачена відповідальність лише за ті злочини, що 

безпосередньо посягають на життя, здоровця та безпеку особи, тобто, мають 

такий родовий об’єкт як безпека особи; 

2) засвоїти загальне поняття злочинів проти особи; 

3) засвоїти систему складів злочинів даної групи, побудовану в 

залежності від безпосереднього об’єкту посягання; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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визначити правила кваліфікації злочинів проти особи. 

 

ВСТУП 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів є 

боротьба зі злочинами проти особи. Злочини проти особи – це суспільно 

небезпечні діяння, спрямовані проти життя, здоровця, волі і гідності особи. 

Кримінальна відповідальність за вчинення цих злочинів передбачена 

розділом ІІ, ІІІ, ІV Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Злочини проти особи поділяються на: 

а) злочини проти життя (різні види вбивства, доведення до самогубства, 

погроза вчинити вбивство); 

б) злочини проти здоровця (заподіяння різних видів тілесних 

ушкоджень, побоїв і мордування, злочини, пов’язані із зараженням 

венеричними хворобами і СНІДом); 

в) злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоровця (незаконне 

проведення аборту, залишення у небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані, неналежне виконання обов’язків 

щодо охорони життя і здоровця дітей); 

г) злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості 

(зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх); 

д) злочини проти волі, честі та гідності (незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини, захоплення заручників, підміна дитини, експлуатація 

дітей). 

 

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ 

ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

Відповідальність за посягання на особу згідно з кримінальним правом 

України можлива лише при наявності таких умов: 

1) посягання прямо передбачене КК в якості злочину; 

2) воно вчинено особою осудною, яка досягла віку кримінальної 

відповідальності – 16 років, в деяких складах – з 14 років; 

3) вона вчинила винне діяння, тобто умисно або з необережності. 

В залежності від того, на яке благо особи посягає злочинець, тобто, по 

безпосередньому об’єкту, злочини класифікуються за такими видами 

(групами): 

I – злочини проти життя (вбивство, доведення до самогубства, погроза 

вчинити вбивство – ст.115–120 КК); 

II – злочини проти здоровця (тілесні ушкодження, зараження 

венеричною хворобою, СНІДом – ст.121–128 КК); 

III – злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоровця особи 

(незаконне проведення аборту, залишення у небезпеці, ухилення від сплати 

аліментів та утримування дітей, розголошення тайни усиновлення – ст.129–

144 КК); 

IV – статеві злочини (зґвалтування, примушування до вступу у статевий 

зв’язок – ст.152–156 КК); 
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V – злочини проти особистої волі – ст.146–150 КК; 

VI – злочини проти честі і гідності – ст.151 КК. 

Виходячи із того, що в новому КК ці групи злочинів розташовані у трьох 

розділах, ми і розглянемо їх саме в такій послідовності. Більш докладно про 

проблему кримінальної відповідальності проти особи можна знайти в 

науковій та навчальній літературі (перелік якої наведено у списку літератури 

до лекції). 

Єдиним родовим об’єктом злочинів, розташованих в главах II, III та IV 

КК – є особиста безпека особи, хоча деякі вчені стверджують, що об’єктом 

кримінально-правової охорони є особа. Але таке твердження є неправильним, 

оскільки головною ознакою злочинів проти особи є родовий об’єкт – 

сукупність суспільних відносин, які визначають суспільні властивості особи: 

її громадянство, вік, освіту, ім’я, місце помешкання, роботи і багато інших. 

На наш погляд, перше твердження є більш прийнятним і правильним. 

Видові та безпосередні обєкти (основні) – життя, здоровя, статева 

свобода, статева недоторканість, безпека особи, особиста воля, честь, гідність 

особи. 

Додаткові безпосередні об’єкти – власність, громадський, службовий 

обов’язок, громадська безпека, громадський порядок, система правосуддя. 

В деяких злочинах є предмет, хоча це є виключенням для даної групи 

злочинів. Так, у ст. 115 ч. 2 п. 6 – умисне вбивство з корисливих мотивів 

предметом можуть виступати будь-які матеріальні речі (гроші, коштовності, 

нерухомість тощо). А в злочинах, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я 

особи предметом може виступати людина, анатомічні матеріали живої 

людини (її органи та тканини), що незаконно вилучаються для 

трансплантації. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, злочини, передбачені у розділі ІІ Особливої частини КК 

України, являють собою найбільш небезпечні посягання проти особи, 

оскільки безпосередніми об’єктами цих злочинів є саме життя і (чи) здоров’я 

особи. Предметом цієї лекції є характеристика саме цих злочинів. Загальна їх 

характеристика в цілому відповідає вищенаведеній. Більш докладну 

характеристику окремих складів злочинів ми розкриємо далі. 

 

 

 

II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ (СТ.115–120 КК) 

Стаття 115. Умисне вбивство 

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, 

— 

карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. 

2. Умисне вбивство: 

1) двох або більше осіб;  

2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у 
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стані вагітності;  

3) заручника або викраденої людини;  

4) вчинене з особливою жорстокістю;  

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;  

6) з корисливих мотивів; 

7) з хуліганських мотивів;  

8) особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою 

службового або громадського обов’язку;  

9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;  

10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким сексуальним 

насильством;  

11) вчинене на замовлення;  

12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;  

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком 

вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу;  

14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, — 

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років 

або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, 

передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті. 
 

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

захищати життя людини. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-VIII, у 

ст.6 проголошує, що право на життя є невід’ємне право кожної людини. Це 

право охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений 

життя. 

Вбивство є найтяжчим злочином проти особи. Суспільна небезпека 

вбивства полягає в тому, що заподіянням смерті іншій людині грубо 

ігнорується її природне, а тому невідторгнуване право на одне з найцінніших 

благ – на життя. Внаслідок вбивства життя втрачається безповоротно, що 

унеможливлює відшкодування заподіяної потерпілому шкоди або 

компенсування її якимось замінником. 

Визначення вбивства має принципове методологічне значення для 

юридичної кваліфікації. Під вбивством розуміють передбачене кримінальним 

законом умисне суспільне небезпечне діяння, яке посягає на життя іншої 

людини і спричиняє їй смерть. За іншим визначенням вбивство трактується 

як протиправне, умисне чи необережне позбавлення життя іншої людини. 

В практичній діяльності по здійсненню правосуддя можна користуватися 

обома визначеннями. Кожне з них відбиває суттєві ознаки вбивства, 

врахування яких слугуватиме підставою для безпомилкової кваліфікації 

цього діяння. 

Безпосереднім об’єктом вбивства є життя іншої людини. Вживання 

слова "іншої" є обов’язковим, бо цим стверджується відсутність вбивства 

там, де нормальна людина свідомо позбавляє себе життя – чинить 
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самогубство. Важливим є визначення життя як періоду від народження до 

смерті. Початковим моментом життя є початок фізіологічних пологів, в тому 

числі передчасних чи штучних. Кінцевим моментом життя є біологічна 

смерть — такий стан організму людини, коли зупиняється робота серця, 

внаслідок чого відбувається безповоротний процес розпаду клітин 

центральної нервової системи. Правда, в умовах зупинки роботи серця і 

дихання можливе збереження життєздатності людського організму і людину 

за певних зусиль можна врятувати від смерті. Тому теоретично є можливим 

заподіяння біологічної смерті (вбивства) людині, яка знаходиться в стані 

клінічної смерті. 

Об’єктивна сторона вбивства характеризується наявністю трьох 

обов’язкових ознак: 

- діяння, яке полягає в посяганні на життя іншої людини; 

- наслідку у вигляді біологічної смерті потерпілого; 

причинного зв’язку між діянням та наслідком. Посягання на життя може 

бути вчинено і шляхом дії, і шляхом бездіяльності.  

Однією з необхідних умов визнання особи винною у скоєнні вбивства є 

встановлення причинного зв’язку між її діянням і наслідком — настанням 

смерті потерпілого. При цьому за наявності такого зв’язку не має значення, 

який проміжок часу минув між посяганням на життя і настанням смерті 

потерпілого (ч. 2 п. 22 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 

07.02.2003 р. “Про судову практику в справах про злочини проти життя і 

здоров’я особи”). 

Злочин вважається закінченим, коли в результаті діяння винного настає 

біологічна смерть потерпілого. 

Питання про наявність чи відсутність у винного умислу на вбивство слід 

вирішувати виходячи з сукупності всіх обставин вчиненого злочину, зокрема 

брати до уваги ті з них, які можуть свідчити про бажання чи свідоме 

допущення винним смерті потерпілого. При цьому, насамперед, слід 

враховувати спосіб, знаряддя і засоби вчинення злочину, кількість, характер і 

локалізацію спричинених тілесних ушкоджень, причини припинення 

злочинних дій з боку винної особи, його взаємовідносини з потерпілим, 

поведінка обох, що передувала події злочину (ч. 1 п. 22 Постанови № 2 

Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. “Про судову практику в 

справах про злочини проти життя і здоров’я особи”). Про намір на 

позбавлення життя свідчить умисне спричинення ушкоджень в життєво 

важливі органи потерпілого, в результаті чого настає його смерть. 

Визначальним при цьому все ж таки є суб’єктивне ставлення винного до 

наслідків своїх дій. 

Відповідальність за умисне вбивство з невизначеним умислом, тобто 

коли винний передбачає можливість спричинення будь-якої шкоди 

потерпілому, в тому числі і смерті, і бажає чи свідомо допускає такий 

наслідок, настає на загальних підставах, бо наявність прямого чи непрямого 

умислу на кваліфікацію не впливає, але для визначення ступеня вини слід 

максимально ретельно вивчити суб’єктивні моменти заподіяного. 
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Суб’єктивне ставлення винного до наслідків свого діяння є 

визначальним для відмежування умисного вбивства від тяжкого тілесного 

ушкодження, через яке настала смерть потерпілого. При умисному вбивстві 

настання смерті охоплюється умислом винного, у випадку умисного 

спричинення тяжких тілесних ушкоджень, в результаті якого сталася смерть 

потерпілого, ставлення до настання смерті потерпілого проявляється в 

необережності і містить склад злочину, передбаченого ч.3 ст.121 КК. 

Суб’єктом вбивства є осудна особа, яка досягла 14 років (ст.ст. 115-117 

КК). Якщо вбивство вчинено у співучасті, обов’язково слід з’ясувати 

характер участі кожного із співучасників і ступінь їхньої вини. Співучасть 

може виражатись у формі співвиконавства і з розподілом ролей. 

Застосовуючи норми закону, які передбачають відповідальність за 

вбивства, необхідно їх класифікувати на вбивства без кваліфікуючих ознак, 

вбивства з обтяжуючими ознаками та вбивства з пом’якшуючими 

обставинами, а також посягання на життя людей, передбачені статтями з 

інших розділів чинного Кодексу як специфічні обставини і ознаки описаних в 

них злочинів (наприклад, посягання на життя державного чи громадського 

діяча). 

До таких вбивств, зокрема, належать: 

- умисне вбивство, вчинене на ґрунті особистих неприязних 

стосунків, у тому числі й умисне вбивство з помсти на ґрунті таких 

стосунків; 

- умисне вбивство під час бійки чи сварки, якщо винний не діяв при 

цьому з хуліганських мотивів; 

- умисне вбивство, вчинене особою, що охороняє своє майно чи 

майно іншої особи; 

- умисне вбивство, вчинене з мотивів співчуття до потерпілого або з 

метою полегшити його страждання; 

- умисне вбивство, вчинене на прохання самого потерпілого. 

Вбивство двох або більше осіб слід кваліфікувати за п.1 ч. 2 ст.115 КК 

за умови, що їх убивство охоплювалось єдиним умислом винного. Для такої 

кваліфікації не має значення, яким мотивом керувався винний і чи був він 

однаковим при позбавленні життя кожного з потерпілих. Якщо ці мотиви 

передбачені як кваліфікуючі ознаки, дії винного додатково кваліфікуються і 

за відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 КК. Наявність розриву в часі при 

реалізації єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб значення для 

кваліфікації злочину за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК не має (п. 5 Постанови № 2 

Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. “Про судову практику в 

справах про злочини проти життя і здоров’я особи”). 

Відповідальність за п.2 ч.2 ст.115 КК настає в разі умисного вбивства 

малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного знаходилась у 

стані вагітності. Під убивством малолітньої дитини розуміється умисне 

позбавлення життя особи, якій не виповнилося 14 років. Ця кваліфікуюча 

ознака наявна тоді, коли винний достовірно знав, що потерпілий є 

малолітнім, або припускав це, або за обставинами справи повинен був і міг 
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це усвідомлювати. 

Відповідальність за умисне вбивство заручника (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК) 

настає за умови, що потерпілий був заручником (тобто особою, яка була 

захоплена чи трималася з метою спонукати її родичів, державну або іншу 

установу, підприємство чи організацію, фізичну або службову особу до 

вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення) і 

винна особа це усвідомлювала. 

Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю (п. 4 

ч. 2 ст. 115 КК, якщо винний, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, 

що завдає йому особливих фізичних (шляхом заподіяння великої кількості 

тілесних ушкоджень, тортур, мордування, мучення, в тому числі з 

використанням вогню, струму, кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, 

яка завдає нестерпного болю, тощо), психічних чи моральних (шляхом 

зганьблення честі, приниження гідності, заподіяння тяжких душевних 

переживань, глумління тощо) страждань, а також якщо воно було поєднане із 

глумлінням над трупом або вчинювалося в присутності близьких 

потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими діями завдає останнім 

особливих психічних чи моральних страждань. 

Як учинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 

ст. 115 КК, умисне вбивство кваліфікується за умови, що винний, 

здійснюючи умисел на позбавлення життя певної особи, усвідомлював, що 

застосовує такий спосіб убивства, який є небезпечним для життя не тільки 

цієї особи, а й інших людей. При цьому небезпека для життя інших людей 

має бути реальною. 

За п. 6 ч. 2 ст. 115 КК як учинене з корисливих мотивів умисне 

вбивство кваліфікується в разі, коли винний, позбавляючи життя 

потерпілого, бажав одержати у зв’язку з цим матеріальні блага для себе або 

інших осіб (заволодіти грошима, коштовностями, цінними паперами, майном 

тощо), одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних 

витрат чи обов’язків одержати спадщину, позбавитися боргу, звільнитися від 

платежу тощо) або досягти іншої матеріальної вигоди. При цьому не має 

значення, чи одержав винний ту вигоду, яку бажав одержати внаслідок 

убивства, а також коли виник корисливий мотив – до початку чи під час 

вчинення цього злочину. 

Відповідальність за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК за умисне вбивство особи чи її 

близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або 

громадського обов’язку настає, якщо злочин вчинено з метою не допустити 

чи перепинити правомірну діяльність потерпілого у зв’язку з виконанням 

ним зазначеного обов’язку, змінити характер останньої, а так само з мотивів 

помсти за неї незалежно від часу, що минув з моменту виконання потерпілим 

своїх обов’язків до вбивства. 

Виконання службового обов’язку - це діяльність особи, яка входить до 

кола її повноважень, а громадського обов’язку - здійснення спеціально 

покладених на особу громадських повноважень чи вчинення інших дій в 

інтересах суспільства або окремих громадян (наприклад, перепинення 
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правопорушення, повідомлення органів влади про злочин або про готування 

до нього). 

Хуліганство й наступне вбивство особи, яка перепиняла ці дії, належить 

кваліфікувати за відповідною частиною ст. 296 і п. 8 ч. 2 ст. 115 КК. 

Умисне вбивство або замах на вбивство державного чи громадського 

діяча, працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного 

або їх близьких родичів, захисника чи представника особи або їх близьких 

родичів, начальника військової служби чи іншої особи, яка виконує 

обов’язки з військової служби, представника іноземної держави або іншої 

особи, яка має міжнародний захист, за наявності відповідних підстав 

належить кваліфікувати тільки за статтями 112, 348, 379, 400, ч. 4 ст. 404, ст. 

443 КК. Разом з тим, коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього 

вчинені за інших обтяжуючих обставин, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, дії 

винної особи додатково кваліфікуються і за відповідними пунктами цієї 

статті (п. 12 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 

07.02.2003 р. “Про судову практику в справах про злочини проти життя і 

здоров’я особи ”). 

За п. 9 ч. 2 ст. 115 КК настає відповідальність за умисне вбивство з 

метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Для 

кваліфікації умисного вбивства як такого, що вчинене з метою приховати 

інший злочин, не має значення, чи був винний причетним до злочину, який 

приховується. Якщо він вчинив умисне вбивство з метою приховати раніше 

вчинений ним злочин, його дії кваліфікуються за тією статтею КК, якою 

передбачено відповідальність за приховуваний злочин, та за п. 9 ч. 2 ст. 

115 КК. 

Умисне вбивство тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК, якщо 

воно було поєднане зі зґвалтуванням потерпілої особи або сексуальним 

насильством, тобто мало місце в процесі вчинення зазначених злочинів чи 

одразу ж після нього. При цьому злочинні дії кваліфікуються і за ч. 4 ст. 152 

чи ч. 3 ст. 153 КК або ще й за відповідною частиною ст. 15 КК. 

 

Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 

хвилювання 

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, є 

одним з різновидів умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах і 

характеризується набагато меншим ступенем суспільної небезпечності 

порівняно з умисним вбивством, передбаченим ст.115 КК. Врахувавши це, 

законодавець встановлює за такий злочин і за інші злочини такого типу 

(ст.117, 118) набагато м’якші санкції. А це в свою чергу вимагає від юриста-

практика граничної чіткості у встановленні фактичних обставин справи, щоб 

вина кожного вбивці знайшла своє точне відображення в кваліфікації. 

Умисне вбивство належить кваліфікувати за ст.116 КК за наявності 

таких умов: 
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1) умисне вбивство повинно бути вчинено винним в стані сильного 

душевного хвилювання; 

2) такий стан повинен виникнути раптово; 

3) цей стан повинен бути викликаний протизаконним насильством, 

тяжкою образою чи систематичним знущанням з боку потерпілого; 

4) смерть повинна бути спричинена саме тій особі, яка вчинила 

протизаконне насильство, тяжку образу чи систематичне знущання. 

Стан сильного душевного хвилювання (фізіологічний афект) – це 

такий психічний стан, за якого інтенсивна емоція протягом короткого часу 

стає домінуючою, значно знижуючи здатність людини усвідомлювати свої дії 

і керувати ними, майже повністю втрачається функція самоконтролю і 

самооцінки (інтроспекції), звужується до мінімуму вольова сфера, організм 

людини значною мірою переходить на інстинктивні механізми керування. В 

цьому афективному стані людина знаходиться на межі осудності. Оскільки 

для встановлення факту фізіологічного афекту треба враховувати два 

критерії – психологічний і юридичний, - необхідно призначення судово-

психологічної, а можливо й комплексної психолого-психіатричної 

експертизи. Це тим більше доцільно, що вирішуються питання не тільки про 

наявність фізіологічного афекту, але й про його відсутність чи симуляцію. 

Раптовість виникнення стану сильного душевного хвилювання 

означає, що такий стан з’являється одномоментно, вибухово як безпосередня 

реакція на подразник (подію, слово, жест), яка виникає несподівано, певною 

мірою приголомшливо для людини. Як правило, людина відчуває вплив 

цього подразника безпосередньо, але в окремих випадках вона може 

дізнатися про подію, яка викликала в неї стан сильного душевного 

хвилювання, і від інших осіб. 

Протизаконне насильство може бути як фізичним, так і психічним. 

Судова практика обґрунтовано стоїть на позиції, що фізичним насильством 

може бути визнано заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, нанесення 

побоїв, позбавлення волі чи вчинення інших насильницьких дій. Психічним 

насильством може бути висловлена погроза застосувати фізичне насильство, 

заподіяти моральну чи майнову шкоду. Якщо насильство не було 

протизаконним, наприклад застосовувалось для затримання злочинця, то 

викликане ним вбивство в стані сильного душевного хвилювання не дає 

підстав для кваліфікації дій за ст.116, а охоплюється ст.115 КК. 

Визнання образи тяжкою є цілковитою компетенцією слідства і суду, 

які повинні встановити, що спричинене умисне приниження честі та гідності, 

виражене в непристойній формі, за змістом з їхньої точки зору і з точки зору 

самої особи, є особливо образливим. 

Систематичне знущання – це тривалий фізичний чи психологічний 

психотравмуючий вплив аморального змісту і протиправної спрямованості з 

боку потерпілого, який може викликати стан афекту. 

Суб’єктивна сторона вбивства, вчиненого в стані сильного душевного 

хвилювання, характеризується умислом, а також наявністю специфічного 

емоційного стану винного, який значною мірою знижує його здатність 
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усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що досягла 14-річного віку. 

 

 

Стаття 117. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини 

Безпосереднім об’єктом злочину є життя новонародженої дитини. 

З об’єктивної сторони злочин – це дії жінки-матері, спрямовані на 

спричинення смерті своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу 

після них. Вчинення цих дій через деякий час після пологів за відсутності 

кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, тягне відповідальність за 

ч. 1 зазначеної статті (п. 21 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду 

України від 07.02.2003 р. “Про судову практику в справах про злочини проти 

життя і здоров’я особи ”). 

Суб’єктом злочину, передбаченого ст.117 КК, є тільки жінка-мати, яка 

вчинила вбивство своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу 

після них і якій виповнилося 14 років (спеціальний суб’єкт). 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується не лише умислом, а й 

знаходженням винної в такому особливому фізичному і психічному стані, 

пов’язаному з пологами, коли в неї значною мірою послаблена здатність 

усвідомлювати свої дії і керувати ними. 

Наявність або відсутність особливого фізичного і психічного стану, в 

якому знаходиться жінка під час пологів або відразу після них, визначається 

психолого-психіатричною експертизою. 

 

 

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони 

або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця 

Об’єктивною стороною вбивства при перевищенні меж необхідної 

оборони є умисне позбавлення життя того, хто посягає, з метою захисту 

інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів 

суспільства або держави від суспільне небезпечного посягання, коли 

спричинення такого результату явно не відповідає небезпечності посягання 

чи обстановці захисту. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною виною 

(стосовно смерті умисел може бути як прямий, так і не прямий), а також 

метою – захистом від суспільне небезпечних посягань або затриманням 

злочинця. 

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла віку 16 років. 

 

Стаття 119. Вбивство через необережність 

Вбивство через необережність, як і інші види вбивств, належить до 

числа злочинів з матеріальним складом. Об’єктивна сторона даного злочину 

включає діяння, результат у вигляді смерті потерпілого і причинний зв’язок 

між діянням і результатом. Слід зазначити, що діяння може бути саме по собі 

злочинним (наприклад, умисне нанесення удару), але у разі настання 
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злочинного результату воно не утворює самостійного злочину, а 

поглинається складом ст.119 КК як момент об’єктивної сторони. Діяння, яке 

спричиняє вбивство через необережність, як правило, пов’язане з 

порушенням спеціальних приписів чи загальних норм обережності. Значна 

кількість статей чинного Кодексу передбачає можливість відповідальності за 

заподіяння смерті через необережність і практично всі вони пов’язані з 

порушенням певних норм і приписів, зокрема залишення в небезпеці (ч.3 

ст.135 КК), ненадання допомоги хворому медичним працівником (ч.2 ст.139 

КК), незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (ч.2 ст.265 КК), 

порушення вимог законодавства про охорону праці (ч.2 ст.271 КК), 

порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи 

повітряного транспорту (ч.3 ст.276 КК), порушення правил використання 

повітряного простору (ч.3 ст.282 КК), порушення правил поводження зі 

зброєю (ч.2 і 3 ст.414 КК) тощо. Такого роду злочини додаткової кваліфікації 

за ст.119 КК не потребують. 

Необережна вина визначає психічне ставлення лише до наслідків своєї 

поведінки, а дія чи бездіяльність у випадках вбивства через необережність 

може мати свідомий і навіть цілеспрямований характер. Ця обставина на 

практиці призводить до помилкової кваліфікації вбивства через 

необережність як умисного вбивства, коли усвідомлення винним фактичної 

сторони своїх дій помилково визнається доказом передбачення смерті 

потерпілого. Прикладом може слугувати досить розповсюджена ситуація, 

коли особа б’є або штовхає потерпілого і останній при паданні, вдарившись 

об тверде покриття чи якийсь гострий виступ, одержує смертельну травму. У 

даному випадку дії винного підлягають кваліфікації за ст.119 КК, якщо, 

звичайно, його умислом не охоплювалось заподіяння смерті потерпілому 

саме у такий спосіб. 

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку. 

 

Стаття 120. Доведення до самогубства 

Безпосереднім об’єктом злочину є життя іншої людини. Диспозиція 

ст.120 чинного Кодексу значно відрізняється від диспозиції ст.99 КК 1960 р. 

Ст.120 має три частини, в кожній із них вказано на конкретні дії особи, 

внаслідок яких наступає відповідальність, коли потерпіла особа покінчила 

або вирішила покінчити життя самогубством. 

Об’єктивною стороною злочину є дії чи бездіяльність винної особи, що 

полягають у жорстокому поводженні з потерпілою особою, у шантажу, 

примусу до протиправних дій або систематичному приниженні людської 

гідності. 

Під жорстоким поводженням слід розуміти безжалісні, грубі діяння 

винного, які спричиняють потерпілому фізичні чи психічні страждання 

(мордування, систематичне нанесення тілесних ушкоджень чи побоїв, 

позбавлення їжі, води, одягу, житла тощо). 

Шантаж – це погроза повідомлення даних, які паплюжать особу або її 

близьких і розповсюдження яких може спричинити суттєву шкоду правам та 
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законним інтересам потерпілого або його близьких (наприклад, погроза 

розголошення відомостей про захворювання та ін.). Вони можуть бути як 

правдиві, так і неправдиві. 

Примус до протиправних дій передбачає дії винного, спрямовані на 

залучення потерпілого, всупереч його волі, до протиправних, у тому числі 

злочинних, дій (наприклад, на участь у груповому зґвалтуванні, на вчинення 

злочину в його присутності та ін.). 

Систематичним приниженням людської гідності є тривале 

принизливе 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. 

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, 

коли такі повідомлення зроблені службовою особою в формі, яка 

систематично принижувала людську гідність). 

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку (може бути 

службовою особою). 

 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, ми з Вами розглянули друге питання лекції. 

Визначились, що злочини, передбачені ст.ст. 115-120 КК, є найбільш 

небезпечними посяганнями проти особи, оскільки їх безпосереднім об’єктом 

виступає життя людини. Найнебезпечнішу групу з цих злочинів становлять 

вбивства за обтяжуючих обставин, передбачені у ч. 2 ст. 115 КК. Далі ми 

розглянемо з Вами склади злочинів, безпосереднім об’єктом яких виступає 

здоров’я особи. 

 

 

III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВЬЯ (СТ.121–128 КК) 

Безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я будь-якої людини. 
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Тілесні ушкодження – найбільш розповсюджені злочини проти 

здоров’я. 

Під тілесним ушкодженням розуміють протиправне і винне заподіяння 

шкоди здоров’ю іншої особи, коли порушена анатомічна цілість та 

фізіологічні функції тканин чи органів потерпілого під час посягання на його 

здоров’я. 

Характер і тяжкість тілесних ушкоджень визначаються судово-

медичною експертизою на підставі "Правил судово-медичного визначення 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень", затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 17.01.1995 р. №6. 

Під тяжкими тілесними ушкодженнями визначаються: небезпечні для 

життя в момент заподіяння чи такі, що спричинили втрату будь-якого органу 

або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі 

стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину. До них 

відносяться також переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя. 

Небезпечними для життя визначаються ушкодження життєво важливих 

органів, які в момент заподіяння чи в клінічному перебігу через різні 

проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища і які без надання 

медичної допомоги за звичайним своїм перебігом закінчуються чи можуть 

закінчитися смертю. Запобігання смерті, обумовлене наданням медичної 

допомоги, не повинно братися до уваги при оцінюванні загрози для життя 

при таких ушкодженнях. 

До ушкоджень, небезпечних для життя, належать: 

1) ті, що проникають у черепну порожнину, у тому числі й без 

ушкодження мозку; 

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

винятком кісток скелету обличчя та ізольованої тріщини тільки зовнішньої 

пластинки склепіння черепа; 

3) забій головного мозку тяжкого ступеня як зі здавленням, так і без 

нього; забій головного мозку середньої тяжкості за наявності симптомів 

ураження стовбурної ділянки; 

4) ізольовані внутрішньочерепні крововиливи за наявності 

загрозливих для життя явищ; 

5) ті, що проникають у канал хребта, у тому числі й без ушкодження 

спинного мозку та його оболонок; 

6) переломо-вивих та переломи тіл чи обох дуг шийних хребців, 

односторонні переломи дуг одного або двох шийних хребців, а також 

переломи зубовидного відростка другого шийного хребця, у тому числі без 

порушення функції спинного мозку; 

7) підвивихи шийних хребців за наявності загрозливих для життя 

явищ, а також їх вивихи; 

8) закриті ушкодження спинного мозку в шийному відділі; 

9) перелом чи переломо-вивих одного або кількох грудних чи 

поперекових хребців з порушенням функції спинного мозку або з наявністю 

клінічне встановленого шоку тяжкого ступеня; 
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10) закриті ушкодження грудних, поперекових і крижових сегментів 

спинного мозку, що супроводжувались тяжким спинальним шоком чи 

порушенням функцій тазових органів; 

11) ушкодження з повним (усіх шарів) порушенням цілості стінки 

глотки, гортані, трахеї, головних бронхів, стравоходу, незалежно від того, з 

боку шкіряних покривів чи з боку слизової оболонки (просвіту органа) вони 

заподіяні; 

12) закриті переломи під’язичної кістки, закриті й відкриті ушкодження 

ендокринних залоз ділянок шиї (щитовидної, паращитовидної, вилочкової – у 

дітей) – все за наявності загрозливих для життя явищ; 

13) поранення грудної клітки, котрі проникли в плевральну порожнину, 

порожнину перикарду чи клітковину середостіння, у тому числі і без 

ушкодження внутрішніх органів; 

14) ушкодження живота, що проникли в черевну порожнину, у тому 

числі і без ушкодження внутрішніх органів; відкриті ушкодження внутрішніх 

органів, розміщених у зачеревному просторі (нирок, наднирників, 

підшлункової залози) і в порожнині таза (сечовий міхур, матка, яєчники, 

передміхурова залоза, верхній і середній відділи прямої кишки, перетинкова 

частина уретри); 

15) закриті ушкодження органів грудної, черевної порожнини, органів 

зачеревного простору, порожнини таза — все за наявності загрозливих для 

життя явищ; 

16) відкриті переломи діафіза (тіла) плечової, стегнової і 

великогомілкової кісток (відкриті переломи інших відділів і закриті переломи 

будь-яких відділів названих кісток, а також відкриті і закриті переломи 

променевої, ліктьової та малогомілкової кісток можуть бути зараховані до 

небезпечних для життя за наявності загрозливих для життя явищ); 

17) переломи кісток таза за наявності загрозливих для життя явищ; 

18) ушкодження, що спричинили шок тяжкого ступеня, масивну 

крововтрату, кому, гостру ниркову, печінкову недостатність, гостру 

недостатність дихання, кровообігу, гормональну дисфункцію, гострі розлади 

регіонарного і органового кровообігу, жирову чи газову емболію; 

19) ушкодження великих кровоносних судин, аорти, сонної (загальної, 

внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, підклубової, стегнової, 

підколінної артерій чи вен, що їх супроводять. Ушкодження інших 

периферичних судин (голови, обличчя, шиї, передпліччя, кисті, гомілки, 

стопи) кваліфікуються у кожному випадку залежно від спричинених ними 

конкретних загрозливих для життя явищ; 

20) загальна дія високої температури (тепловий і сонячний удари) за 

наявності загрозливих для життя явищ: термічні опіки III-IV ступеня з 

площею ураження понад 15% поверхні тіла; 

21) опіки III ступеня – понад 20% поверхні тіла; опіки II ступеня – 

понад 30% поверхні тіла, а також опіки меншої площі, що супроводжувались 

шоком тяжкого ступеня; опіки дихальних шляхів за наявності загрозливих 

для життя явищ; 
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22) ушкодження від дії низької температури, променеві ушкодження та 

такі, що були отримані в умовах баротравми, - всі за наявності загрозливих 

для життя явищ; 

23) отруєння речовинами будь-якого походження з перевагою як 

місцевої, так і загальної дії (у тому числі і харчові токсикоінфекції) за умови, 

що в клінічному перебігу мали місце загрозливі для життя явища; 

24) усі види механічної асфіксії, що супроводжувалися комплектом 

розладів функції центральної нервової системи, серцево-судинної системи та 

органів дихання, котрі загрожували життю, за умови, що це встановлено 

об’єктивними клінічними даними. 

Тяжке тілесне ушкодження буде небезпечним для життя за наявності 

хоча б однієї із вказаних ознак. 

Втратою будь-якого органу чи втратою органом його функцій 

вважаються: втрата зору, слуху, язика, руки, ноги і репродуктивної здатності. 

Під втратою зору треба розуміти повну стійку сліпоту на обидва ока чи 

такий стан, коли наявне зниження зору можливості підрахунку пальців на 

відстані двох метрів і менше (гострота зору на обидва ока 0,04 і нижче). При 

цьому ушкодження сліпого ока, що привело до його вилучення, оцінюється 

залежно від тривалості розладу здоров’я. 

Під втратою слуху треба розуміти повну стійку глухоту на обидва вуха 

або такий необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на 

відстані 3-5 сантиметрів від вушної раковини. 

Під втратою язика (мовлення) треба розуміти втрату можливості 

висловлювати свої думки членороздільними звуками, зрозумілими для 

оточуючих (заїкання не слід розуміти як втрату мовлення). 

Під втратою руки, ноги треба розуміти відокремлення їх від тулуба чи 

втрату ними функцій (параліч або інший стан, що унеможливлює їх 

діяльність). Під анатомічною втратою руки чи ноги слід розуміти як 

відокремлення від тулуба всієї руки чи ноги, так і ампутацію на рівні не 

нижче ліктьового чи колінного суглобів. Всі інші випадки повинні 

розглядатися як втрата частини кінцівки і оцінюватися за ознакою стійкої 

втрати працездатності. 

Під втратою репродуктивної функції треба розуміти втрату здатності 

до злягання чи втрату здатності до запліднення, зачаття та дітородіння 

(розродження). 

При ушкодженні якого-небудь органа чи його частини, функція якого 

була втрачена раніше (до травми), ступінь тяжкості ушкодження 

встановлюється за ознакою фактично викликаної тривалості розладу 

здоров’я. 

Під душевною хворобою слід розуміти психічне захворювання 

(психічну хворобу). До психічних захворювань не можна відносити пов’язані 

з ушкодженням реактивні стани (психози, неврози). 

Ознакою тяжкого тілесного ушкодження визначається розлад здоров’я, 

пов’язаний зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну 

третину (не менше 33%). 
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Ушкодження, що призвело до переривання вагітності, незалежно від її 

строку, належить до тяжких за умов, що між цим ушкодженням і 

перериванням вагітності є прямий причинний зв’язок. 

Під виправністю ушкодження вважається значне зменшення 

вираженості патологічних змін (рубця, деформації, порушення міміки тощо) 

з часом чи під дією нехірургічних заходів. Коли ж для усунення необхідне 

оперативне втручання (косметична операція), то ушкодження обличчя 

вважається невиправним. 

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 поять кваліфікуючих ознак тяжкого тілесного 

ушкодження, які є обтяжуючими обставинами: 

1) вчинене способом, що має характер особливого мучення; 

2) вчинене групою осіб; 

3) вчинене на замовлення; 

4) вчинене з метою залякування потерпілого та інших осіб; 

5) якщо це спричинило смерть потерпілого. 

За ч.2 ст.121 КК кваліфікуються дії винного, якщо тяжкі тілесні 

ушкодження вчинені способом, що має характер особливого мучення. 

Заподіяння особливого мучення передбачає, що потерпілому 

спричиняють тяжкі страждання, для чого спеціально діють таким чином, щоб 

заподіяти, причинити нестерпну фізичну біль. Це можуть бути дії, 

спрямовані на тривале позбавлення людини їжі, пиття чи тепла, залишення 

його в шкідливих для здоров’я умовах та інші подібні дії; дії, що полягають в 

багаторазовому або тривалому спричиненні болю: щипання, шмагання, 

нанесення численних, але невеликих ушкоджень тупими чи гостроколючими 

предметами, діяння термічних факторів та інші аналогічні дії. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування 

потерпілого або інших осіб. Йдеться про заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень потерпілим або іншим учасникам кримінального судочинства 

(особам, які заявили до правоохоронного органу про злочин або в іншій 

формі брали участь чи сприяли у виявленні, попередженні, припиненні і 

розкритті злочинів, а також їх близькі родичі) з метою їх залякування. 

Під залякуванням розуміється спричинення потерпілому або іншим 

особам (близьким родичам) тяжких тілесних ушкоджень з метою створення 

перешкод для виконання громадянського обов’язку давати свідчення 

(вчинення таким способом тиску з метою примушення потерпілого до 

відмови від дачі показань або до дачі неправдивих показань). 

Тяжке тілесне ушкодження кваліфікується за ч.2 ст.121 КК, якщо 

внаслідок нього була спричинена смерть потерпілого. 
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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). 

Суб’єктом заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень є особи, 

яким до вчинення злочину виповнилося 14 років. 

 

 

Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я людини. Умисні середньої 

тяжкості тілесні ушкодження характеризуються такими ознаками: по-перше, 

в момент заподіяння вони не є небезпечними для життя потерпілого і не 

мають наслідків, передбачених ст.121 КК, а по-друге, спричиняють тривалий 

розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину. 

До ушкоджень, які спричиняють тривалий розлад здоров’я, у 

відповідності із Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень, затвердженими наказом Міністерства здоров’я України 

від 17.01.1995 р. №6, відносять розлад здоров’я строком понад три тижні 

(більш як 21 день). При цьому під розладом здоров’я розуміють 

безпосередньо пов’язаний з ушкодженням послідовно розвинутий 

хворобливий процес. 

Під ушкодженнями, які спричиняють значну стійку втрату 

працездатності менш як на одну третину, треба розуміти втрату загальної 

працездатності від 10 до 33%. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини. 

Умисел може бути як прямий, так і непрямий. 

Умисне заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень з метою 

залякування потерпілого або його родичів чи з метою примусу їх до певних 

дій кваліфікується за ч.2 ст.122 КК. 

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 14 років. 

 

 

Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження 

 

Безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я людини. 

Легкими тілесними ушкодженнями вважаються тілесні ушкодження, 

які: 

1) не містять ознак тяжких ушкоджень (ст.121 КК) чи ушкоджень 

середньої тяжкості (ст.122 КК); 

2) викликають короткочасний розлад здоров’я потерпілого чи незначну 

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

наслідків (ч.1 ст.125 КК). 

Короткочасним належить вважати розлад здоров’я тривалістю понад 



 37 

шість днів, але не більше як три тижні (21 день). 

Під незначною стійкою втратою працездатності розуміють втрату 

загальної працездатності до 10%. 

Спричинення тілесних ушкоджень, що викликали такий стан здоров’я, 

кваліфікується як вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.125 КК. 

Суб’єктом злочину є особа, якій виповнилося 16 років. 

Заподіяння легких тілесних ушкоджень під час вчинення злочинів, 

відповідальність за які передбачена іншими статтями чинного Кодексу, - 

наприклад, розбою (ст.187 КК), хуліганства (ст.296 КК), - з урахуванням 

того, що для цих злочинів здоров’я потерпілих є додатковим об’єктом 

посягання, кваліфікується тільки за статтями, які передбачають 

відповідальність за посягання на головний об’єкт (відповідно за ст.187, 296 

КК). 

Стаття 126. Побої і мордування 

Безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я людини. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.126 КК, полягає в 

завданні винним потерпілому ударів, побоїв або вчиненні інших 

насильницьких дій, які завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних 

ушкоджень (тобто не порушили анатомічної цілісності тканин тіла чи 

функцій якого-небудь органа). 

Ударом називають одноразовий раптовий потужний фізичний вплив на 

тіло людини будь-яким твердим предметом, що спричиняє фізичну біль. 

Побої – це нанесення потерпілому кількох ударів з метою завдання йому 

фізичного болю. 

Іншими насильницькими діями можуть бути: викручування рук, ніг, 

стискування горла, статевих органів тощо. 

Ч.2 ст.126 КК передбачає відповідальність за удари, побої та інші 

насильницькі дії, якщо вони носили характер мордування, вчинені групою 

осіб або з метою залякування потерпілого чи його близьких. 

Під мордуванням розуміються дії, що полягають в багаторазовому або 

тривалому спричиненні болю: щипання, шмагання, нанесення численних, але 

невеликих ушкоджень тупими чи гостроколючими предметами, діяння 

термічних факторів та інші аналогічні дії. 

При цьому судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження як 

заподіяння мордування, тому що це не входить до його компетенції. Він 

повинен у таких випадках встановити наявність, характер, локалізацію, 

кількість ушкоджень, одночасність чи різночасність їх утворення, 

особливості ушкоджуючих предметів, механізм їх дії, а також ступінь 

тяжкості ушкоджень. 

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.126 КК, 

характеризується умисною формою вини. 

Суб’єктом злочину є особи, яким до його вчинення виповнилося 16 

років. 

 

 



 38 

Стаття 127. Катування 

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. 

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 

кваліфікується за сукупністю ст.127 та відповідної частини ст.364 КК. 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, ми розглянули з Вами ще одну групу злочинів проти 

особи, а саме - злочини проти здоров’я. Визначились, що існує три види 

тілесних ушкоджень: легкі, середньої тяжкості та тяжкі. Основним 

нормативним документом, яким керуються судові медики при визначенні 

ступеня тяжкості тілесного ушкодження є "Правила судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень", затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 р. № 6. 

 

IV. ЗЛОЧИНИ, ЩО СТАВЛЯТЬ В НЕБЕЗПЕКУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВʼЯ 

ОСОБИ (СТ. 129–145 КК) 

Стаття 129. Погроза вбивством 

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. 

Суб’єктивна сторона погрози вбивством характеризується умисною 

виною: винний усвідомлює, що висловлена ним погроза здатна викликати у 

потерпілого побоювання реалізації погрози, і бажає цього. 

Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16 років. 

Погроза вбивством, вчинена членом організованої групи, кваліфікується 

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

невиліковної інфекційної хвороби 

 

Безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я людини. 

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) – особливо небезпечна 

інфекційна хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). 

Через відсутність ефективних методів лікування хвороба у даний час є 

невиліковною і призводить до смерті. 

Оскільки специфіка зараження інфекційною хворобою полягає у тому, 

що передається вона лише шляхом попадання вірусу (або інших живих 

збудників – бактерій, грибків, рикетсій та ін.) в організм людини, об’єктивна 

сторона злочину може полягати в діях у вигляді таких контактів з хворою 

людиною, які є способом передачі інфекції (для ВІЛ-інфікованих це, 

передусім, статеві зносини). Небезпечними для зараження такими хворобами 

можуть бути, наприклад, дії, пов’язані з переливанням крові або 

використанням шприців для ін’єкцій (наркотиків чи ліків), якими раніше 

користувалися особи – носії ВІЛ-інфекції або невиліковної інфекційної 

хвороби. 

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. 

 

Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов’язків, що 

спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби 

 

Об’єктом злочину є встановлений порядок надання медичної допомоги. 

Додатковим об’єктом виступає життя та здоров’я людини. 

Основи законодавства України про охорону здоров’я передбачають 

право громадян України на кваліфіковану медико-санітарну допомогу і 

відповідні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників надавати 

своєчасну і кваліфіковану медичну і лікарську допомогу. 

З моменту виявлення СНІДу у 1981 р. тільки від цього захворювання у 

світі померло 23 млн. людей, при цьому за даними міжнародних експертів у 

світі 0,5-1% всього населення інфіковано ВІЛ. Значна кількість заражень 

ВІЛ-інфекцією, у тому числі в Україні, відбувалася з вини медичних 
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працівників. 

Об’єктивна сторона злочину, полягає в неналежному виконанні 

медичними, фармацевтичними або іншими працівниками своїх професійних 

обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що 

спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби, небезпечної для життя людини (ч.1 ст.131 

КК), чи двох або більше осіб (ч.2 ст.131 КК). 

Під неналежним виконанням професійних обов’язків розуміють 

бездіяльність особи, коли вона не виконує деяких дій, які входять в коло її 

професійних обов’язків, або виконує їх не в повному обсязі чи без 

додержання певних правил (наприклад, переливання крові людини, 

інфікованої ВІЛ-інфекцією, без проведення необхідних для цього тестів на 

наявність такої інфекції та ін.). 

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. 

 

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду 

на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби 

 

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. 

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. 

З суб’єктивної сторони розголошення відомостей про факт проведення 

медичного огляду та його результати може бути вчинено як умисно, так і з 

необережності. 

Суб’єктом злочину можуть бути з 16 років службові особи лікувального 

закладу (головний лікар, завідуючий відділенням або лабораторією та ін.), 
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медичні працівники (лікар, фельдшер, медсестра та ін.), яким такі відомості 

стали відомі внаслідок виконання ними своїх службових або професійних 

обов’язків. 

Стаття 133. Зараження венеричною хворобою 

У чинному КК значно звужена відповідальність хворого за 

розповсюдження венеричних захворювань. Виключені норми щодо ухилення 

від лікування венеричною хворобою (ст.1081 КК) та щодо завідомого 

поставлення другої особи через статеві зносини або інші дії в небезпеку 

зараження венеричними хворобами (ч.1 ст.108 КК), які були у КК 1960 р. 

Венеричні захворювання відносяться до небезпечних інфекційних 

захворювань, тому їх носії підлягають обов’язковому лікуванню і 

профілактичним медичним оглядам, повинні додержуватися в побуті 

гігієнічних правил, які б виключали зараження інших. 

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, сексуальне насильство, інші дії 

сексуального характеру; порушення гігієнічних правил поведінки в сім’ї, 

побуті, роботі (спільне користування столовим посудом, постільною 

білизною та ін.). 

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). 

Стаття 134. Незаконне проведення аборту 

Об’єктом злочину є встановлений порядок надання медичної допомоги. 

Додатковим об’єктом виступає життя та здоров’я вагітної жінки. 

У відповідності із законодавством України "операція штучного 

переривання вагітності (аборт) може бути проведена за бажанням жінки у 

акредитованих закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 

12 тижнів. Аборт при вагітності жінки від 12 до 28 тижнів за соціальними та 

медичними показаннями може бути зроблено в порядку, що встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

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 
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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. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.134 КК, - це активні 

дії особи, яка не має спеціальної медичної освіти, спрямовані на штучне 

переривання вагітності, що призвели до її переривання. 

Закінченим злочин вважається з моменту настання вказаного наслідку. 

Способи штучного переривання вагітності при цьому можуть бути 

різними:  

- механічний – введення у порожнину матки різноманітних предметів 

і рідин;  

- операційний – використання спеціально призначених інструментів;  

- медикаментозний або токсичний – вживанням різних ліків чи 

хімічних речовин (у тому числі токсичних – миш’яку, керосину тощо);  

- термічний – впливом тепла на тіло вагітної жінки (гарячі ванни, 

спринцювання та ін.). 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа, 

яка не має спеціальної медичної освіти, усвідомлює, що робить переривання 

вагітності незаконно, з порушенням встановлених правил. 

Мотиви і мета вчинення злочину можуть бути різними. Найчастіше це 

вчиняється з корисливих мотивів. 

Суб’єктом злочину може бути особа, яка не має спеціальної медичної 

освіти (у тому числі медсестра, акушерка, фельдшер та інша особа, що має 

середню медичну освіту, а також і лікар, що має іншу фахову медичну 

підготовку) і яка досягла 16 років. 

Стаття 135. Залишення в небезпеці 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

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. 

 

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 137. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та 
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здоров’я дітей 

1. Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових 

обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок 

недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну 

шкоду здоров’ю потерпілого, — 

карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на 

той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади, або займатись 

певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. 

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші 

тяжкі наслідки, — 

караються обмеженням волі на строк від 3 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. 

Мета зазначених норм полягає у правовому захисті суспільних відносин 

у сфері охорони життя і здоров’я дітей. 

Невиконання обов’язків – це службова або професійна бездіяльність 

особи в умовах, коли вона повинна була і могла вчинити дії, які входять в 

коло її обов’язків і зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових 

інструкціях, кваліфікаційних вимогах до посади і професії, в інших подібних 

документах. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується необережністю у вигляді 

злочинної недбалості (винна особа не передбачає шкідливих наслідків своєї 

неналежної роботи, хоча повинна була і могла їх передбачити) або злочинної 

впевненості (винна особа передбачає можливість настання шкідливих 

наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховує на їх 

відвернення). 

Суб’єктом злочину можуть бути особи, уповноважені в силу службових 

обов’язків або своїх професійних якостей забезпечувати охорону життя і 

здоров’я дітей (наприклад, директори, вихователі, педагогічні працівники та 

обслуговуючий персонал шкіл, інтернатів, дитячих будинків тощо, керівники 

закладів позашкільної освіти та груп (секцій) за інтересами, інструктор з 

плавання, туризму та ін.). 

Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність 

Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване 

особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі 

наслідки для хворого, — 

карається виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням 

волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. 

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником 

1. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним 

працівником, який зобов’язаний, згідно з установленими правилами, надати 

таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки 

для хворого, — 

карається штрафом до 50 НМДГ з позбавленням права обіймати певні 
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посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними 

роботами на строк до 2 років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого або інші тяжкі 

наслідки, — 

карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на 

строк до 3 років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років або без такого. 

Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником 

1. Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним 

працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи 

несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для 

хворого, — 

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 

2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на 

той самий строк. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки 

неповнолітньому, — 

карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 

строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років. 

Стаття 141. Порушення прав пацієнта 

Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової 

згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно 

неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші 

тяжкі наслідки, — 

карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною 

1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших 

дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи 

здоров’я, — 

карається штрафом до 200 НМДГ або виправними роботами на строк до 

2 років, або обмеженням волі на строк до 4 років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

2. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо 

неповнолітнього, 2 або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так 

само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого, — 

караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі 

на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.  

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації 

органів або тканин людини 
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1. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів 

або тканин людини — 

карається штрафом до 50 НМДГ або виправними роботами на строк до 2 

років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років 

або без такого. 

2. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або 

тканин з метою їх трансплантації — 

карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на 

той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років. 

3. Дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені щодо особи, яка 

перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від 

винного, — 

караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі 

на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. 

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. 

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. 

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці 

Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала 
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відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо 

таке діяння спричинило тяжкі наслідки, — 

карається штрафом до 50 НМДГ або громадськими роботами на строк до 

240 годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 

2 років. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, ми розглянули останню із запропонованих для розгляду 

у цій лекції групу злочинів проти особи - злочини, що ставлять в небезпеку 

життя та здоров’я особи. Основною відмінністю від попередніх розглянутих 

груп злочинів є наявність у більшості з цих складів спеціального суб’єкта. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Таким чином, в цій лекції ми розглянули питання кримінальної 

відповідальності за злочини проти життя та здоров’я особи. 

Ми досягли мети і завдань, поставлених на початку даної лекції, а саме: 

1) з’ясували основні положення кримінального закону в частині 

захисту особи як біологічної істоти, її прав, свобод та благ. У II розділі 

Особливої частини КК “Злочини проти життя та здоров’я особи ” 

передбачена відповідальність лише за ті злочини, що безпосередньо 

посягають на життя, здоров’я та безпеку особи, тобто, мають родовий об’єкт 

– безпеку особи;  

2) засвоїли загальне поняття злочинів проти особи; 

3) засвоїли систему складів злочинів даної групи, побудовану в 

залежності від безпосереднього об’єкту посягання; 

визначили правила кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я. 

 

 

 

 

 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ ТЕМА № 24. 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ  

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

1. Проблеми застосування ст. 152 «Зґвалтування» КК України  

2. Проблеми застосування ст. 153 «Сексуальне насильство» КК України 

3. Проблеми застосування ст. 154 «Примушування до вступу в статевий 

зв’язок»  

4. Проблеми застосування ст. 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку» КК України 

5. Проблеми застосування ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» КК України 
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7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 
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Юридична думка, 2019. 1316 с. 

8. Постанова ПВСУ № 5 від 30.05.2008 р. “Про судову практику про 

злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”. 

9. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє 

насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

формування теоретичних знань, спрямованих на глибоке з'ясування та 

засвоєння питань кримінально-правового захисту статевої свободи та 

статевої недоторканості особи від злочинних посягань, засвоєння системи 

складів злочинів даної групи; та визначення правил кваліфікації злочинів, 

передбачених Розділом III Особливої частини Кримінального кодексу 

України «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи»  

 

ВСТУП 

Суспільна небезпечність злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості (статевих злочинів) полягає у тому, що вони порушують 

право на свободу та особисту недоторканість людини, які проголошені ст. 29 

Конституції України. Статеві (сексуальні) відносини належать до однієї із 

сфер соціального життя людини і представляють його найбільш закриту, 

інтимну частину. Реалізуються статеві відносини у шлюбних і позашлюбних 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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контактах гетеросексуального та гомосексуального характеру. У 

вітчизняному праві статеві стосунки регулюються переважно нормами 

моралі і нормами сімейного законодавства. Статеві стосунки переважно 

мають форму шлюбу – за умови добровільної згоди жінки і чоловіка. 

Кримінальне право захищає будь-яку особу, незалежно від того, який вид 

статевих стосунків вона обрала (гетеро- чи гомосексуальний), і кримінальна 

відповідальність наступає тільки у тих випадках, коли статеві стосунки 

здійснюються поза волею одного із статевих партнерів (якщо мова йде про 

осіб, які досягли статевої зрілості і вільні у виборі статевих партнерів). Якщо 

ж одним із таких партнерів виступає особа, яка не досягла статевої зрілості і 

вона є неповнолітньою чи малолітньою, то навіть і добровільний характер 

таких стосунків тягне за собою кримінальну відповідальність, оскільки це 

порушує нормальний розвиток неповнолітніх осіб обох статей, може 

призводити до порушення нормального фізіологічного розвитку тощо. 

Для працівників Націонвльної поліції вивчення положень даного 

розділу КК України є важливим та необхідним тому, що вони при здійсненні 

своєї оперативної, службової, професійної діяльності застосовують заходи 

державного примусу, і не повинні допускати порушення прав та свобод 

людини і громадянина, нерозголошення інформації конфіденційного 

характеру про статеве життя, інтимні стосунки особи, а також при 

затриманні, припиненні статевого злочину, при розшуку злочинця, при 

розслідуванні статевого злочину, при проведенні слідчих дій за участю осіб, 

які є неповнолітніми (потерпілих, підозрюваних), а також щоб не завдавати 

моральних страждань членам родини винного та потерпілого. 

  

1. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 152 «ЗҐВАЛТУВАННЯ» КК 

УКРАЇНИ 

 

Стаття 152. Зґвалтування  

1. Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, 

анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням 

геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої 

особи (зґвалтування) –  

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, або 

вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої 

особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 

відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, 

професійного чи громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для 

винного перебувала у стані вагітності,  

– карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.  

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої 

особи  

– карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.  
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4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, 

яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди –  

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.  

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою 

цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.  

Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом 

вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.  

Основним безпосереднім об’єктом зґвалтування залежно від того, 

хто є потерпілим від цього злочину, слід визнавати статеву свободу чи 

статеву недоторканість особи, а додатковими об’єктами – зокрема, належний 

фізичний і психічний розвиток неповнолітніх, тілесну і психічну 

недоторканність, честь і гідність особи.  

Під статевою свободою слід розуміти право особи самостійно обирати 

собі партнера для сексуального спілкування, форму такого спілкування, 

зокрема, не допускаючи у цій сфері примусу, свободу на самовизначення у 

статевому спілкуванні  

Зміст кримінально-правового поняття «статева свобода» зазнає змін. 

Адже недобровільність є ширшим поняттям, ніж психічний примус або 

фізичне насильство.  

Якщо статева свобода пов’язується з усвідомленою спроможністю 

особи розпоряджатись собою у сфері сексуального спілкування, то статева 

недоторканність означає охоронюваний законом стан, за якого забороняється 

вступати в сексуальні контакти з особою, яка з певних причин (наприклад, 

через недосягнення відповідного віку або наявність психічної хвороби) не є 

носієм статевої свободи.  

Статева недоторканність, будучи поняттям абсолютним, означає, що 

певні інтереси недоторканної особи за жодних умов не можуть бути 

порушені іншим суб’єктом, а вчинені щодо неї сексуальні дії визнаються 

кримінально караними 

Отже, статева свобода і статева недоторканність особи – це поняття-

антиподи, які носять самостійний характер і не перехрещуються.  

Потерпілою від зґвалтування може бути особа як жіночої, так і 

чоловічої статі. Вказівка на чоловіка як на потерпілого від зґвалтування є 

новелою чинного КК, зумовленою прагненням забезпечити однакову 

кримінально-правову охорону сфери сексуального життя осіб будь-якої статі.  

Тому, не варто, як це інколи робиться в літературі, відносити статеву 

недоторканність до числа тих благ, які знаходяться у вільному 

розпорядженні особи, котра дає згоду на заподіяння їм шкоди.  

Необхідність робити таке застереження пояснюється тим, що в окремих 

ситуаціях положення про однаковість кримінально-правової охорони сфери 

сексуального життя чоловіків і жінок все ж не дотримується.  

В Пояснювальній доповіді до Стамбульської конвенції підкреслюється 

надзвичайна важливість забезпечити недопущення будь-яких винятків у 

криміналізації й притягненні до відповідальності за такі акти, як сексуальне 
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насильство і зґвалтування, вчинені проти колишніх чи теперішніх партнерів 

або подружжя. Згідно зі ст. 43 Стамбульської конвенції, відповідальність за 

передбачені нею правопорушення має наставати незалежно від характеру 

відносин між жертвою і правопорушником.  

При цьому зґвалтування неповнолітньої або малолітньої особи має 

кваліфікуватись, відповідно, за ч. 3 або ч. 4 коментованої статті КК. Віктимна 

поведінка потерпілої особи, не виключаючи кримінальну відповідальність за 

ст. 152, може враховуватись при призначенні покарання: на підставі ч. 2 ст. 

66 суд залежно від конкретних обставин вправі визнати таку поведінку 

обставиною, що пом’якшує покарання за зґвалтування  

Жертви зґвалтування: 

1) випадкові жертви;  

2) особи, які несвідомо провокують сексуальну поведінку злочинця (це 

жінки, які легко встановлюють випадкові знайомства, демонструють при 

спілкуванні уявну сексуальну досвідченість та які виявляються захоплені 

раптовим розвитком подій);  

3) особи, які свідомо провокують сексуальну поведінку злочинця з 

наміром в останній момент вийти із ситуації, що їм найчастіше не вдається 

зробити. 

Використовувати можна певний предмет (знаряддя), відділений (-е) від 

цілого, а не частину тіла або людський орган на кшталт статевого члена; б) 

геніталії людини фактично визнано предметом навколишнього світу; в) 

здійснювати сексуальне проникнення в тіло іншої особи можна за допомогою 

не лише геніталій, а й іншої частини тіла людини. Про проникнення в тіло 

іншої людини з використанням будь-яких органів, а не лише геніталій 

йдеться і в ч. 1 ст. 36 Стамбульської конвенції. Випадки сексуального 

проникнення з використанням відмінних від геніталій частин тіла слід 

вважати проникненням з використанням будь-якого іншого предмета ; г) 

геніталії (або статеві органи людини) поділяються на зовнішні (у жінок – це 

жіноча соромітна ділянка (лобкове підвищення, великі й малі соромітні губи, 

переддвер’я піхви, залози і цибулини переддвер’я, дівоча пліва) і клітор; у 

чоловіків – мошонка, що вміщує яєчка, і статевий член) і внутрішні (у жінок 

– це яєчники, матка, фаллопієві труби і піхва; у чоловіків – яєчка з 

придатками, сім’явивідні протоки з сім’яними міхурцями, сім’явпорскувальні 

протоки, передміхурова залоза і куперові залози).  

Звідси випливає, що ґвалтівник може проникнути в один із трьох 

природних отворів іншої людини хіба що за допомогою такої складової 

геніталій, як статевий член. Водночас проблематично уявити собі, як це 

можна зробити за допомогою, наприклад, жіночої піхви (вагіни), яка 

становить собою м’язову еластичну трубку, що верхнім кінцем охоплює 

шийку матки, а нижнім відкривається у статеву щілину. Крім цього, більш 

зрозумілим і водночас змістовно адекватним замінником доволі 

неоднозначного звороту «дії сексуального характеру, пов’язані з 

вагінальним, анальним або оральним проникненням у тіло іншої особи», 

використаного у ч. 1 ст. 152 і майже механічно (дослівно) запозиченого зі ст. 
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36 Стамбульської конвенції, видається формулювання «сексуальне 

проникнення у піхву, анальний отвір або рот потерпілої особи за допомогою 

частини тіла або предмета». 

По-перше, під статевими зносинами з погляду інкримінування 

попередньої редакції ст. 152 розумівся тільки природний (гетеросексуальний) 

статевий акт (коїтус) – введення статевого члена чоловіка у жіночу піхву, яке 

може викликати вагітність.  

Наразі зґвалтуванням визнається не лише згаданий акт (останній з 

урахуванням термінології, використаної в ст. 152, вочевидь, має тлумачитись 

як вагінальне проникнення в тіло жінки з використанням геніталій чоловіка), 

а й інші різновиди проникнення у вагіну (жіночу піхву), а також проникнення 

в анус або рот іншої особи (тобто в отвори тіла людини, біологічно для цього 

не призначені) за допомогою як статевого члена чи іншої частини тіла 

людини, так і будь-якого предмета. Визнання зґвалтуванням сексуального 

проникнення (а не лише, як раніше, гетеросексуального статевого акту) 

слушно враховує, серед іншого, ймовірну однаковість негативних наслідків 

для потерпілого (наприклад, втрата цноти, наявної вагітності або здатності до 

дітонародження можуть стати результатом проникнення у піхву жінки 

інших, крім статевого члена чоловіка, частин тіла людини або предметів 

навколишнього світу).  

По-друге, раніше статеві зносини визнавались зґвалтуванням за умови, 

що вони поєднуються із застосуванням фізичного насильства, погрозою його 

застосуванням або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. 

Один із трьох вказаних альтернативно способів як складова цілеспрямованої 

злочинної поведінки і криміноутворювальна ознака слугував основному 

злочинному діянню (статевим зносинам), вчинявся заради останнього. При 

цьому перелік способів, за наявності хоча б одного з яких природні статеві 

зносини між особами жіночої і чоловічої статі визнавались зґвалтуванням, 

був вичерпним.  

Стаття 152, викладена в редакції Закону № 2227-VIII від 06.12.2017, як 

на криміноутворювальну ознаку вказує (за винятком ч. 4 цієї статті) не на 

конкретний спосіб, а на недобровільність – відсутність вільного 

волевиявлення потерпілої особи на проникнення в один із трьох її природних 

отворів.  

Вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої особи 

визнається зґвалтуванням як у тому разі, коли воно поєднується із 

застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосування або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи, так і в інших 

випадках відсутності її добровільної згоди на таке проникнення. Втілений 

законодавчий підхід до визначення зґвалтування, серед іншого, бере до уваги 

позицію ЄСПЛ, яка полягає в тому, що для кваліфікації вчиненого як 

зґвалтування принциповим є не стільки застосування сили чи погрози її 

застосування, скільки встановлення відсутності згоди потерпілої особи на 

статевий контакт.  

Враховуючи те, що за новими редакціями ст. 152 і ст. 153 КК для 
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наявності передбачених ними складів статевих злочинів визначальним є 

відсутність консенсусу між учасниками відповідного сексуального 

спілкування, безпідставними є закиди на адресу вітчизняного законодавця 

стосовно того, що, мовляв, попередні редакції цих статей охоплювали всі 

діяння, про які йдеться у Стамбульській конвенції, а отже, жодної потреби в 

імплементації відповідних її положень не було. Водночас серйозною вадою 

КК, оновленого на підставі Закону № 2227-VIII від 06.12.2017, слід визнати 

відсутність чітких законодавчих критеріїв для розмежування складів 

злочинів, передбачених ст. 152 (153) і ст. 154, – за винятком хіба що моменту 

закінчення цих злочинів і того, що за ст. 154 може нести відповідальність і 

той, хто не має наміру вчиняти акт сексуального характеру з потерпілою 

особою. Реалізація «широкого» підходу до конструювання об’єктивної 

сторони складу злочину «зґвалтування», не поєднана, однак, із включенням 

до ст. 154 належних застережень, має своїм наслідком колізійність 

відповідних кримінально-правових норм як потенційне джерело 

неоднакового застосування КК. Зокрема, примушування до здійснення акту 

сексуального характеру, залежно від певних обставин, може одночасно 

вказувати і на вчинення такого злочину, як зґвалтування (сексуальне 

насильство).  

По-третє, Закон №2227-VIII від 06.12.2017 вносить серйозні корективи 

в юридичну оцінку природного статевого акту з малолітньою особою та 

іншого сексуального проникнення в тіло такої особи. До набрання чинності 

цим Законом у доктрині і судовій практиці виходили з того, що  взятий сам 

по собі малолітній вік особи (недосягнення 14-річного віку) не завжди 

свідчить про наявність безпорадного стану як ознаки зґвалтування. Питання 

про наявність або відсутність безпорадного стану потерпілого і, відповідно, 

кваліфікацію дій винуватого (за ст. 152 або ст. 155) вирішувалось у кожному 

конкретному випадку з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку і 

виховання малолітньої особи. Йшлося, зокрема, про те, що в сучасних 

умовах сексуальної розкутості вирішальну роль при розв’язанні цього 

питання повинен був відігравати не стільки певний вік як своєрідна 

презумпція наявності безпорадного стану,скільки ступінь обізнаності та 

інформованості конкретної малолітньої особи з питань статевого життя.  

Основною відмінною ознакою таких злочинів, як зґвалтування та 

сексуальне насильство, діями сексуального характеру, пов’язаними з 

вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з 

використанням геніталій або будь-якого предмета, треба визнавати дії 

сексуального характеру незалежно від їх гетеро- або гомосексуальної 

спрямованості, які, означаючи проникнення в один із трьох природних 

отворів потерпілої особи і, відповідно, порушуючи її тілесну 

недоторканність, здатні збудити та (чи) задовольнити статеву пристрасть 

чоловіка або жінки.  

Крім введення статевого члена чоловіка (у тому числі неерегованого) у 

піхву жінки, це можуть бути, зокрема: проникнення у піхву жінки рукою, 

пальцем, ногою або певним предметом – штучним фалосом, палицею, 
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пляшкою, телефоном тощо; аногенітальний контакт чоловіка з жінкою; 

мужолозтво (аногенітальний контакт чоловіка з чоловіком), орогенітальний 

контакт чоловіка з жінкою або чоловіка з чоловіком.  

Термін «сексуального характеру» означає акт, який має сексуальну 

конотацію; він не поширюється на акти, яким бракує такої конотації або 

відтінку. При цьому, не дивлячись на вказівку ч. 1 ст. 152 на сексуальний 

характер вчинюваних дій, каране за цією кримінально-правовою нормою 

проникнення зовсім не обов’язково повинне імітувати гетеросексуальний 

акт.  

Поняття добровільної згоди розкривається в примітці до ст. 152. 

Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного 

волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин. При цьому 

очевидним є оцінний характер «супутніх обставин», згаданих у примітці (до 

речі, остання не містить обмежувального застереження про те, що закріплене 

в ній розуміння добровільної згоди є прийнятним при застосуванні лише ст. 

152). Враховуючи те, що від контексту супутніх обставин залежить 

визначення вільності волевиявлення особи, а отже, наявність підстави для 

кримінальної відповідальності за ст. 152, викликає занепокоєння можливість 

неоднозначного тлумачення поняття добровільної згоди на практиці. 

Юридична невизначеність як результат механічного запозичення 

положення про добровільну згоду, закріпленого в ч. 2 ст. 36 Стамбульської 

конвенції, зумовлюватиме ситуації, коли правозастосувачі або 

позбавлятимуться можливості встановити та довести винуватість злочинця 

(враховуючи, що відповідні діяння здебільшого вчинюються в інтимній 

обстановці за відсутності належної інформації, що підтверджує факт 

подолання волі потерпілого чи її ігнорування), або, навпаки, намагатимуться 

встановити винуватість, сприймаючи лише позицію потерпілої особи, яка з 

різних мотивів може зловживати своїм становищем.  

При цьому юридична визначеність як одна з ознак верховенства права 

передбачає не просто існування закону, на підставі якого обмежуються права 

особи або вона притягується до відповідальності, а існування саме якісного 

(передбачуваного) закону.  

Згода особи на сексуальне проникнення в її тіло не може вважатись 

добровільною, якщо вона була надана, зокрема, під впливом застосування 

фізичного насильства, погрози його застосуванням, погрози іншого змісту 

(наприклад, погрози знищенням чи пошкодженням майна як потерпілої, так й 

іншої особи, погрози обмеженням прав, свобод чи законних інтересів 

потерпілої або іншої особи), обману, використання щодо особи її 

матеріальної чи службової залежності, безпорадного чи уразливого стану  

Оголошене перед початком гетеросексуального коїтусу прохання 

потерпілої особи використати засіб контрацепції саме по собі не може 

розцінюватись як свідчення добровільності її згоди на сексуальний акт.  

Зґвалтування визнається закінченим з моменту проникнення 

статевого члена чоловіка, іншого органу людини (наприклад, руки чи 

пальця) або певного предмета в один із трьох природних отворів 
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потерпілої особи незалежно від того, чи вдалося винуватому збудити та 

(чи) задовольнити свою статеву пристрасть.  

Мається на увазі проходження хоча б частиною статевого члена, 

іншого органу людини чи певного предмета меж тієї чи іншої природної 

порожнини тіла людини (наприклад, для ротової порожнини – це губи, а для 

анального отвору – сфінктерне кільце ануса). Якщо зґвалтування набуло 

вигляду недобровільного природного статевого акту, то злочин, за загальним 

правилом, визнається закінченим з початку такого акту. При цьому не 

вимагається продовження копулятивних фрікцій (зворотно-поступальних 

рухів статевого члена чоловіка у піхві жінки), обов’язкової дефлорації 

(порушення цілісності дівочої пліви), досягнення оргазму чи еякуляції 

(закінчення статевого акту у фізіологічному розумінні). Слід, зокрема, 

враховувати, що інколи анатомічна побудова дівочої пліви допускає 

вчинення статевого акту і без порушення її цілісності.  

З урахуванням ст. 17 КК добровільна відмова від доведення 

зґвалтування до кінця виключає кримінальну відповідальність за замах на 

цей злочин. Для визнання відмови від зґвалтування добровільною треба 

встановити, що особа, усвідомлюючи можливість довести злочин до кінця, 

відмовилась від цього і з власної волі припинила злочинні дії. Питання про 

добровільність чи вимушеність відмови при незакінченому посяганні 

потрібно вирішувати у кожному конкретному випадку з урахуванням, 

зокрема, зовнішніх обставин, які спонукають особу за власною волею 

припинити злочинну діяльність, стимулюють таку поведінку або ж взагалі 

позбавляють можливості завершити розпочатий злочин.  

Фізичне насильство при зґвалтуванні спрямовується на те, щоб: а) 

подолати здійснюваний або очікуваний з боку потерпілої особи фізичний 

опір, пов’язаний з її небажанням (справжнім, а не удаваним) того, щоб інша 

особа проникала в її тіло, або б) усунути як таку можливість опору з боку 

потерпілої особи. Фізичне насильство при зґвалтуванні може полягати у 

нанесенні потерпілій особі удару, побоїв, у заламуванні рук, здавлюванні 

дихальних шляхів, пов’язаному із безпосереднім впливом на тіло потерпілого 

позбавленні або обмеженні особистої волі, заподіянні тілесних ушкоджень 

різного ступеня тяжкості тощо. Оскільки заподіяння шкоди здоров’ю вже не 

є складовою частиною об’єктивної сторони зґвалтування – його 

конститутивною ознакою (за винятком шкоди, охоплюваної тяжкими 

наслідками, – ч. 5 ст. 152), результативне фізичне насильство щодо 

потерпілої особи має додатково кваліфікуватись як відповідний злочин проти 

здоров’я особи. Заподіяння під час зґвалтування з метою подолання чи 

попередження опору потерпілої особи тілесних ушкоджень її родичам чи 

іншим близьким особам також слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

передбачених ст. 152 і відповідними нормами КК про відповідальність за 

злочини проти здоров’я особи. Фізичне насильство при зґвалтуванні може 

бути спрямоване і проти осіб, які не є близькими для потерпілої особи 

(наприклад, побиття чужої дитини на очах потерпілої особи з тим, щоб 

примусити останню дати згоду на сексуальне проникнення).  
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Поняттям фізичного насильства, застосування якого виключає вільне 

волевиявлення потерпілої особи, а тому вказує на наявність зґвалтування, 

охоплюється й посягання на внутрішні органи і тканини тіла людини – 

застосування без згоди потерпілої особи з метою викликати її безпорадний 

стан наркотичних засобів, психотропних, отруйних або сильнодіючих 

речовин (наприклад, клофеліну або димедролу в поєднанні з міцними 

алкогольними напоями). Якщо відповідні речовини або засоби вживались 

особою добровільно (за власною волею), а згодом безпорадний стан такої 

особи був використаний винуватим для вчинення сексуального проникнення, 

то його дії також є підстави розглядати як зґвалтування.  

Така ж кримінально-правова оцінка повинна даватись у випадках, коли 

намір вчинити зґвалтування виник у винуватого вже після того, як потерпіла 

особа під впливом насильства або обману вжила зазначені речовини або 

засоби й опинилась у безпорадному стані.  

Відсутність вільного волевиявлення особи, потерпілої від 

зґвалтування, може бути результатом застосування щодо цієї особи 

погрози. Передусім йдеться про залякування застосуванням фізичного 

насильства – вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень, зараженням 

хворобою, зґвалтуванням близької особи тощо. Погроза може набувати 

вигляду висловлювань, жестів, інших дій (наприклад, демонстрації зброї або 

предметів, що імітують зброю). Причому адресатом погрози у цьому разі 

може бути не лише потерпіла особа, а й інші особи, наприклад, її близькі 

родичі (діти, батьки тощо).  

Наприклад, злочинець може погрожувати зґвалтувати мати, якщо 

донька не погодиться на сексуальне проникнення ґвалтівника в її тіло. 

Погроза застосуванням фізичного насильства щодо особи, яка не є близькою 

для потерпілої від зґвалтування особи, також може бути ефективною у 

конкретній ситуації, роблячи згоду на сексуальне проникнення в тіло 

потерпілої особи вимушеною, а отже, вказуючи на наявність складу злочину 

«зґвалтування». Якщо винуватому вдалося отримати згоду на сексуальне 

проникнення за допомогою погрози вчинити вбивство потерпілої особи у 

майбутньому, то такі дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

передбачених ст. 152 і ст. 129.  

Вчинення погрози вбивством після зґвалтування (наприклад, з метою 

примусити потерпілу особу не заявляти про вчинене у правоохоронні органи) 

також слугує підставою для кваліфікації дій винуватого за вказаною 

сукупністю злочинів.  

Хоч погроза вчинити вбивство потерпілої особи у майбутньому не 

ставить її в безвихідне становище (цю погрозу можна усунути, звернувшись 

по допомогу до правоохоронних органів, близьких осіб тощо), вона 

спроможна виконати функцію придушення волі потерпілої особи, у зв’язку з 

чим зобов’язує вести мову не про добровільність, а про вимушеність згоди 

особи на сексуальне проникнення в її тіло. Зазначене, вочевидь, стосується й 

погроз особи заподіяти самій собі тілесні ушкодження, накласти на себе руки 

і навіть (!) знайти собі когось для сексуального спілкування (наприклад, 
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завести «службовий роман»), якщо інша особа не погодиться на сексуальне 

проникнення в її тіло.  

Традиційно зазначені погрози (як, до речі, і спрямовані в майбутнє 

погрози шантажного і майнового характеру) не визнавались способом 

вчинення зґвалтування на тій підставі, що вони не позбавляють адресата 

свободи вибору, вимагають для своєї реалізації певного часу, не ставлять 

іншу особу у безвихідне становище, свідчать про меншу суспільну небезпеку 

дій винуватої особи, а тому за ефективністю (дієвістю) не можуть 

прирівнюватись до застосування фізичного насильства та використання 

безпорадного стану потерпілої особи як альтернативних способів 

зґвалтування.  

Примушування особи до здійснення акту сексуального характеру з 

іншою особою, поєднане з погрозою знищення, пошкодження або вилучення 

майна потерпілої особи чи її близьких родичів, або з погрозою розголошення 

відомостей, що ганьблять її чи близьких родичів, має кваліфікуватись за ч. 3 

ст. 154.  

Враховуючи те, що а) зазначена погроза виключає добровільність згоди 

і що б) акт сексуального характеру з іншою особою може бути «вагінальним, 

анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи», слід констатувати 

відсутність нормативних критеріїв для відмежування зґвалтування (а так 

само сексуального насильства) від примушування до вступу в статевий 

зв’язок, караного за ч. 3 ст. 154. У змістовій колізії з кримінально-правовими 

нормами, присвяченими зґвалтуванню і сексуальному насильству, 

перебувають також частини 1 і 2 ст. 154 ( 

Відсутність вільного волевиявлення особи, потерпілої від зґвалтування 

(брак добровільної згоди), може бути результатом використання 

безпорадного стану такої особи. Йдеться про випадки, коли потерпіла особа 

за своїм фізичним або психічним станом не могла розуміти характер і 

значення вчинюваних з нею дій (психічна безпорадність) або, усвідомлюючи 

це, не могла чинити опір ґвалтівникові (фізична безпорадність). Поняттям 

безпорадного стану традиційно не охоплюється вкрай несприятливе майнове 

становище особи, потреба у засобах до існування. Примушування до вступу у 

статевий зв’язок особою, від якої жінка або чоловік залежать матеріально, за 

наявності підстав треба кваліфікувати за ч. 2 ст. 154. Причинами фізичної 

безпорадності потерпілої особи виступають, зокрема, її фізичні вади 

(наприклад, відсутність кінцівок або їхній параліч, сліпота), похилий вік, 

тяжке захворювання, яке не є психічним, виснаження організму, серйозне 

поранення, сильне сп’яніння.  

Фізична безпорадність може бути результатом такого стану тіла 

людини, за якого вона на спроможна чинити опір ґвалтівникові. Фізично 

безпорадні особи можуть дати добровільну згоду на сексуальне проникнення 

в своє тіло, що виключає інкримінування ст. 152, однак, не спроможні 

захистити власне рішення вступити або не вступити в сексуальне 

спілкування з іншими особами. Тому при зґвалтуванні фізично безпорадної 

особи безпосереднім об’єктом цього злочину виступає, швидше за все, 



 58 

статева свобода, а не статева недоторканність особи.  

Психічна безпорадність, за наявності якої добровільна згода 

потерпілої особи на сексуальне проникнення в її тіло відсутня (бо не 

вважається результатом вільного волевиявлення), може бути викликана, 

зокрема, психічним захворюванням, перебуванням у гіпнотичному стані або 

у стані медикаментозного сну. Психічне захворювання свідчить про 

наявність безпорадного стану потерпілої від зґвалтування особи, якщо 

остання не розуміє характер і значення вчинюваних з нею сексуальних дій та 

(або) не може керувати своєю поведінкою.  

У протилежному випадку ми вимушені були б вести мову про повну 

заборону сексуального життя для психічно хворих людей. Для 

інкримінування ст. 152 потрібно, щоб винуватий, вчиняючи сексуальне 

проникнення в тіло психічно хворої особи, усвідомлював такий її стан.  

Наприклад, у деяких психічно хворих періодично спостерігається стан 

посиленої сексуальності, перебуваючи в якому вони можуть виступати 

ініціаторами статевих зносин; якщо чоловік, не знаючи про психічне 

захворювання жінки, сприймає її згоду на природний статевий акт або інше 

сексуальне проникнення як дійсне (вільне) волевиявлення, то його 

відповідальність за ст. 152 має виключатись. Стан сп’яніння може бути 

визнаний безпорадним станом лише у тому разі, коли внаслідок вживання 

алкоголю, наркотичних засобів або токсичних речовин особа не 

усвідомлювала навколишню обстановку або була позбавлена фізичної 

можливості протидіяти ґвалтівникові.  

При цьому згода на спільне вживання алкоголю чи інших речовин, на 

знаходження в інтимній, еротично налаштованій обстановці, що сприяє 

фізичному зближенню, ще не є добровільною згодою на сексуальне 

проникнення, яка виключає кваліфікацію вчиненого за ст. 152.  

Сексуальне проникнення в тіло іншої особи, яка перебуває в стані 

сп’яніння, не може розцінюватись як зґвалтування, якщо така особа жодним 

чином не виявляє свого небажання, і, відповідно, суб’єкт, який вчиняє 

проникнення, впевнений в її згоді на сексуальний акт. Водночас якщо сильно 

п’яна, а отже, фізично безпорадна особа, хоч і не чинила опору, так чи інакше 

висловлювала свою незгоду на сексуальне проникнення, то ігнорування цієї 

незгоди свідчить про умисел суб’єкта вчинити сексуальний акт за відсутності 

добровільної згоди, а отже, дозволяє вести мову про зґвалтування 

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 152, є осудна (у тому числі 

обмежено осудна) особа, незалежно від статі (у тому числі трансґендер), яка 

досягла 14-річного віку. Якщо розглядуваний злочин виражається у 

природному (гетеросексуальному) статевому акті, вчиненому за відсутності 

добровільної згоди, то стать безпосереднього виконавця злочину (тільки 

чоловік) має бути протилежна статі потерпілої особи (лише жінка); до того ж 

чоловік як суб’єкт злочину повинен мати додаткові ознаки – пеніс, лібідо і 

потенцію (для прискорення виникнення ерекції, її посилення можуть 

вживатись відповідні хімічні препарати).  

Водночас з урахуванням того, з якого моменту зґвалтування, вчинене у 
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вказаній формі, вважається закінченим злочином, його суб’єкт не 

обов’язково повинен мати здатність до запліднення. Річ у тім, що деякі 

аномалії розвитку чоловічих статевих органів – імпотенція унеможливлюють 

вчинення природного статевого акту, інші ж аномалії призводять лише до 

порушення сперматогенезу або до патологічних змін сперми, а, отже, не 

впливають на здатність чоловіка вчинити коїтус.  

Якщо фізіологічні чинники, які унеможливили доведення злочину до 

кінця, виникли безпосередньо в процесі зґвалтування, то вчинене за 

спрямованістю умислу має кваліфікуватись як замах на злочин, 

передбачений відповідною частиною ст. 152.  

У разі опосередкованого вчинення злочину, коли винуватий для 

природного (гетеросексуального) акту використовує особу, яка не підлягає 

кримінальній відповідальності (наприклад, неосудного), стать ґвалтівника 

може бути жіночою, збігаючись зі статтю потерпілої особи. Дії винуватого у 

цьому разі мають кваліфікуватись за ч. 1 ст. 152 (за відсутності у вчиненому 

кваліфікуючих ознак).  

Суб’єктивна сторона зґвалтування характеризується прямим 

умислом. Мотиви, що не впливають на кваліфікацію за ст. 152, можуть бути 

різними. Це і задоволення статевої пристрасті, й автономні відносно 

сексуального мотиву спонукання – помста, бажання принизити потерпілу 

особу або копіювати поведінку інших учасників групи, прагнення 

сексуального самоствердження, хуліганські спонукання, ревнощі, бажання 

примусити потерпілу особу одружитись, національна, релігійна ненависть чи 

ворожнеча тощо.  

Зґвалтування потерпілої особи у зв’язку з виконанням нею службового, 

професійного чи громадського обов’язку має кваліфікуватись за ч. 2 ст. 152. 

Стаття 152 КК містить вказівку на завідомість щодо перебування потерпілої 

особи у стані вагітності (ч. 2 цієї статті) і водночас не містить такої вказівки 

щодо неповнолітнього та 14-річного віку особи, потерпілої від зґвалтування.  

Стосовно цього віку особи, а так само тяжких (раніше – особливо 

тяжких) наслідків зґвалтування у судовій практиці допускається 

«необережність» .  

Так, кваліфікуючі ознаки, пов’язані з віком потерпілої особи, 

інкримінуються винуватому не лише тоді, коли він знав або допускав, що 

вчиняє зґвалтування неповнолітньої чи малолітньої особи, а й у разі, коли він 

міг і повинен був це усвідомлювати. Наведений підхід у доктрині 

аргументується тим, що якщо у законі немає вказівки на завідомість і на 

шкоду або іншим чином не визначене психічне ставлення до неї, то 

відображення у психіці суб’єкта ознаки потерпілого може бути троїстим: 

усвідомлення цієї ознаки; усвідомлення можливості її наявності; 

неусвідомлення за умови, що винуватий міг і повинен був її усвідомлювати.  

Інший (як видається, більш справедливий) доктринальний підхід із 

цього питання кваліфікації полягає в тому, що у складі умисного злочину 

кожна його об’єктивна ознака (у тому числі вік потерпілої особи як 

невід’ємна характеристика об’єкта посягання) має усвідомлюватись 
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суб’єктом злочину, у зв’язку з чим змішаного психічного ставлення тут бути 

не може.  

Відповідно, неповнолітній або 14-річний вік потерпілої особи не може 

бути підставою для кваліфікації зґвалтування за ч. 3 або ч. 4 статті 152, якщо 

встановлено, що ґвалтівник помилково вважав, що потерпіла особа досягла 

неповнолітнього чи 14-річного віку. Натомість інкримінування відповідної 

вікової ознаки потерпілої особи є можливим лише за умови, якщо винуватий 

знав про вік потерпілої особи чи припускав, що вона може бути 

неповнолітньою чи малолітньою, або ця обставина для нього не мала 

значення. 

Щодо цих ознак треба, швидше за все, говорити про знання чи 

усвідомлення, а не про умисел або необережність. Використання категорій 

умислу й необережності щодо віку потерпілої особи допустиме лише для 

зрозумілості оперування інформацією та аргументації з цього приводу 

зазначається, що необережне ставлення до неповнолітнього або малолітнього 

віку особи, потерпілої від зґвалтування або насильницького задоволення 

статевої пристрасті особи неприродним способом, жодним чином не зменшує 

суспільної небезпечності цих злочинів.  

Кваліфікуючими ознаками зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК) є 

вчинення його: 1) повторно; 2) особою, яка раніше вчинила один із 

злочинів, передбачених статтями 153–155; 3) щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винуватий перебуває (перебував) у 

сімейних або близьких відносинах; 4) щодо особи у зв’язку з виконанням 

нею службового, професійного чи громадського обов’язку; 5)щодо жінки, яка 

завідомо для винуватого перебувала у стані вагітності (ч. 2 ст. 152).  

Особливо кваліфікуючими ознаками зґвалтування є: 1) вчинення 

злочину групою осіб (ч. 3 ст. 152); 2) зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 

ст. 152); 3) зґвалтування особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152); 4) 

спричинення тяжких наслідків (ч. 5 ст. 152). Зґвалтування, вчинене повторно, 

має місце у разі, коли його вчинила особа, яка раніше вже вчинила 

зґвалтування (тобто злочин, передбачений однією з частин ст. 152).  

Для визнання злочину повторним не мають значення стадії вчинених 

особою злочинів, вчинення їх одноосібно або в співучасті, а так само 

наявність чи відсутність факту засудження винуватого за раніше вчинений 

злочин. Поняття повторності як форми множинності злочинів розкривається 

у ст. 32.  

Продовжуване зґвалтування однієї і тієї ж потерпілої особи, коли 

ґвалтівник діє без значної перерви у часі, що охоплюється його єдиним 

злочинним наміром, виключає ознаку повторності. Наприклад, ґвалтівник 

при недостатній ерекції може примусити потерпілу особу здійснити оральну 

стимуляцію його статевого члена для того, щоб згодом вчинити коїтус, а 

потім робить це.  

Продовжуване зґвалтування, поєднане з незаконним позбавленням 

волі, потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ст. 152 і ст. 

146. Якщо щодо однієї і тієї ж потерпілої особи вчинено зґвалтування, а 
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потім сексуальне насильство чи навпаки, то вказані злочини слід 

кваліфікувати самостійно; при цьому останній із вчинених злочинів має 

кваліфікуватись з урахуванням повторності однорідних злочинів.  

Натомість про одночасність вчинення злочинів, передбачених ст. 152 і 

ст. 153, і зумовлену цим відсутність проміжку часу між ними, що виключає 

як таку повторність злочинів, слід вести мову тоді, коли група осіб одночасно 

вчиняє щодо однієї і тієї ж потерпілої особи зґвалтування і вчинила б 

аналогічну помилку. Також важливими є встановлення того факту, що 

суб’єкт мав можливість перевірити вік особи, з якою він мав намір вступити 

в статеві відносини, і пересвідчитися у тому, що ця особа не є 

неповнолітньою, але не зробив цього.  

При вчиненні двох або більше зґвалтувань, відповідальність за які 

передбачено різними частинами ст. 152, а також при вчиненні в одному 

випадку замаху на зґвалтування або співучасті у цьому злочині, а в іншому 

закінченого зґвалтування дії винуватого слід кваліфікувати за сукупністю 

вказаних злочинів. Зґвалтування потерпілої особи без кваліфікуючих 

(особливо кваліфікуючих) ознак, а згодом повторне зґвалтування за 

наявності ознак, вказаних у ч. 3, ч. 4 або ч. 5 ст. 152, мають кваліфікуватись 

за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 і, відповідно, ч. 3, ч. 4 або 

ч. 5 цієї статті КК (сукупність утворюють різновиди одного і того ж складу 

злочину, передбачені різними частинами ст. 152).  

При цьому кваліфікація дій ґвалтівника ще й за ч. 2 ст. 152 не потрібна, 

однак, ознака повторності має бути зазначена в юридичному формулюванні 

обвинувачення і підлягає врахуванню при призначенні покарання. З 

урахуванням належності зґвалтування без кваліфікуючих (особливо 

кваліфікуючих) ознак до злочинів, кримінальне провадження щодо яких 

здійснюється у формі приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 477 КПК), можливі 

процесуальні перешкоди для кваліфікації розглядуваного злочину за ознакою 

повторності. Так, при вчиненні двох зґвалтувань без кваліфікуючих 

(особливо кваліфікуючих) ознак кримінальне провадження за ч. 2 ст. 152 за 

ознакою повторності може бути розпочате лише на підставі заяви особи, 

потерпілої від другого злочину, або на підставі заяв обох потерпілих. Якщо 

особа, потерпіла від першого злочину, не подавала відповідну заяву, то 

наступне вчинення винуватим зґвалтування іншої потерпілої особи не може 

розцінюватись як повторний злочин. У разі вчинення зґвалтування особою, 

яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153–155, 

за який вона не була засуджена, її дії треба кваліфікувати за сукупністю 

злочинів – за ч. 2 ст. 152 (якщо відсутні ознаки, передбачені частинами 3–5 

цієї статті КК) і відповідною частиною ст. 153, ст. 154 або ст. 155 КК.  

Отже, кримінальну відповідальність за зґвалтування обтяжує фактична 

та юридична повторність як тотожних, так й однорідних злочинів.  

Наявність зґвалтування особи у зв’язку з виконанням нею службового, 

професійного чи громадського обов’язку слід констатувати у тому разі, коли 

мотивом вчинення злочину стало або прагнення перешкодити потерпілій 

особі в момент посягання або в майбутньому виконувати відповідний 
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обов’язок, або помста за виконання цього обов’язку в минулому.  

Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винуватого 

перебувала у стані вагітності, означає, що потерпілою від злочину є вагітна 

жінка, специфічний стан якої усвідомлюється винуватим, який може 

достовірно й не знати, але обґрунтовано припускати наявність вагітності.  

Виокремлення такої кваліфікуючої ознаки, як зґвалтування завідомо 

вагітної жінки, не повною мірою враховує те, що через істотне розширення 

об’єктивної сторони складу злочину «зґвалтування» (включає в себе не лише 

гетеросексуальний коїтус) вчинення злочину стосовно такої потерпілої не 

завжди свідчить про його підвищену суспільну небезпеку.  

Зґвалтування жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності, що потягло за собою переривання, вагітності підлягає кваліфікації 

за ч. 5 ст. 152 (за ознакою спричинення тяжких наслідків). Неповнолітніми є 

особи віком від 14 до 18 років.  

Якщо потерпілій особі виповнилось 18 років, однак ґвалтівник вважав, 

що вчиняє злочин щодо неповнолітньої особи, то вчинене за спрямованістю 

умислу може кваліфікуватись як замах на зґвалтування неповнолітньої особи 

(позитивна фактична помилка). Зґвалтування, вчинене групою осіб, має місце 

тоді, коли група з двох або більше співвиконавців діє узгоджено з метою 

вчинення злочину стосовно однієї або декількох потерпілих осіб.  

Для інкримінування цієї кваліфікуючої ознаки не вимагається 

попередньої змови між учасниками злочину; узгодженість дій співвиконавців 

може виникнути безпосередньо в процесі зґвалтування.  

Група осіб відсутня, якщо декілька суб’єктів ґвалтують одну потерпілу 

особу, однак не узгоджують при цьому свої дії і не сприяють один одному; 

кожен із ґвалтівників несе у такій ситуації самостійну відповідальність за 

відповідною частиною ст. 152. На кваліфікацію зґвалтування групою осіб як 

закінченого злочину для всіх співвиконавців не впливає те, чи вдалося 

кожному із ґвалтівників здійснити сексуальне проникнення в тіло потерпілої 

особи.  

Дії учасників групового зґвалтування потрібно кваліфікувати лише за 

ч. 3 ст. 152 без посилання на ст. 27. Застосовуючи ч. 3 ст. 152 КК, слід, серед 

іншого, мати на увазі, що злочинна діяльність одного виконавця може 

приєднуватись до діяльності іншого (інших) і в ході вчинення зґвалтування, і 

навіть після його закінчення. 

Так, якщо один учасник злочину без попередньої домовленості 

застосовує до потерпілої особи фізичне насильство з метою її утримання 

після того, як інший учасник вже вчинив проникнення в тіло жертви, і при 

цьому перший і другий учасники злочину діють узгоджено, то їхні дії мають 

кваліфікуватись за ч. 3 ст. 152 як зґвалтування, вчинене групою осіб.  

Як співвиконавство зґвалтування може розглядатись і поведінка того, 

хто не вчиняв і не мав наміру вчинити сексуальне проникнення в тіло 

потерпілої особи, але, забезпечуючи недобровільність вказаного 

проникнення іншою особою, вчинив дії, які позбавили потерпілу особу 

можливості уникнути сексуального проникнення (зокрема, застосував до 
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потерпілої особи насильство –фізичне або психічне).  

Звідси випливає, що співвиконавцем групового зґвалтування може 

виступити і той, хто не здатен бути суб’єктом індивідуального зґвалтування, 

– якщо цей злочин розглядуваній ситуації прибічник принципу верховенства 

права, швидше за все, залишиться на позиції усталеної (стабільної) судової 

практики, яка всупереч буквальному тлумаченню КК і позиції частини 

теоретиків кримінального права є досить однозначною, передбачуваною, а, 

відтак, кваліфікуватиме вчинене за тією частиною статті КК, яка передбачає 

відповідальність за групове вчинення злочину (набуває вигляду 

гетеросексуального коїтусу за відсутності добровільної згоди (імпотент, 

жінка при зґвалтуванні особи жіночої статі тощо).  

Якщо особа не заперечувала проти сексуального проникнення в її тіло 

одним з учасників групи, але не погоджувалась на таке проникнення іншими 

учасниками групи, які її все ж зґвалтували, то дії того, з ким потерпіла особа 

вступила у сексуальне спілкування добровільно, залежно від конкретних 

обставин, можуть розцінюватись як незлочинні або як пособництво чи 

співвиконавство у груповому зґвалтуванні. Відповідальність учасника 

групового зґвалтування за ч. 3 ст. 152 виключається у разі, коли інші його 

учасники через неосудність або недосягнення 14-річного віку не були здатні 

нести кримінальну відповідальність.  

Дії такого суб’єкта повинні кваліфікуватись за ч. 1 ст. 152 (за 

відсутності інших, крім групи осіб, кваліфікуючих ознак), і (за наявності 

підстав) за ст. 304 – як втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Крім 

цього, факт вчинення зґвалтування з використанням малолітнього або особи, 

яка страждає на психічне захворювання або недоумство, має враховуватись 

як обставина, що обтяжує покарання (п. 9 ч. 1 ст. 67).  

Наведена позиція ґрунтується на законодавчому визначенні співучасті 

(ст. 26), належності вказаної у ч. 3 ст. 152 групи осіб до форм співучасті і на 

відсутності у розглядуваній ситуації (незважаючи на наявність у ній 

декількох фактичних ґвалтівників, що посилює суспільну небезпеку 

вчиненого) множинності суб’єктів як об’єктивної ознаки співучасті. Однак, 

якщо згаданий суб’єкт не усвідомлював наявність вказаних обставин щодо 

інших учасників групового зґвалтування, то він має нести відповідальність за 

ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 152 за закінчений замах на групове зґвалтування 

відповідно до правил про фактичну помилку (за відсутності у вчиненому 

іншої кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч. 3 ст. 152, – неповнолітнього віку 

потерпілої особи, адже у такому разі відповідальність має наставати за 

вчинення закінченого злочину).  

У розглядуваній ситуації: а) має місце юридична фікція, за якої злочин 

із повністю виконаною об’єктивною стороною з точки зору правової 

кваліфікації прирівнюється до незакінченого злочину; б) не може 

ігноруватись суб’єктивна спрямованість суб’єкта на вчинення злочину у 

співучасті. Інкримінуванню ч. 3 ст. 152 одному з учасників групового 

зґвалтування не перешкоджає та обставина, що інші учасники групи у 

встановленому законом порядку були звільнені від кримінальної 
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відповідальності.  

Від зґвалтування, вчиненого групою осіб, потрібно відрізняти 

співучасть у цьому злочині, що не є співвиконавством. За ч. 5 ст. 27 і 

відповідною частиною ст. 152 як пособництво у зґвалтуванні слід 

кваліфікувати дії осіб, які сприяють його вчиненню (наприклад, тим, що 

заманили жертву у місце посягання на неї, придбали речовини, за допомогою 

яких потерпіла особа приводиться у безпорадний стан).  

Тяжкими наслідками зґвалтування (ч. 5 ст. 152) можуть бути 

визнані, зокрема, смерть або самогубство потерпілої особи, втрата будь-якого 

органу чи його функцій, психічна хвороба або інший розлад здоров’я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну третину, 

переривання вагітності, втрата репродуктивної функції, зараження вірусом 

імунодефіциту людини або іншої невиліковної інфекційної хвороби.  

Тяжкі наслідки – оцінне поняття, а тому наведений перелік не може 

розглядатись як вичерпний. Водночас не слід визнавати тяжкими наслідками 

при зґвалтуванні дефлорацію, вагітність (за винятком вагітності малолітньої і 

випадків, коли завідомо для ґвалтівника існували медичні протипоказання до 

пологів).  

Якщо винуватий у зґвалтуванні не передбачав і з урахуванням 

конкретних обставин не міг і не повинен був передбачати, що потерпіла 

особа накладе на себе руки або спробує це зробити, то інкримінування ч. 5 ст. 

152 КК виключається (наприклад, ґвалтівник знає, що потерпіла особа є 

повією або раніше зазнавала сексуального насильства, однак спроб вчинити 

самогубство не здійснювала). Не можна інкримінувати ч. 5 ст. 152 КК і в 

тому випадку, коли причиною самогубства потерпілої особи стало жорстоке 

ставлення до неї з боку чоловіка (дружини) або близьких родичів, які 

дорікали їй аморальною поведінкою, що й стало приводом для зґвалтування. 

Самогубство родичів потерпілої особи, які взнали про те, що сталося, не 

може обтяжувати відповідальність ґвалтівника, оскільки ці віддалені. 

З погляду встановлення причинового зв’язку між зґвалтуванням та його 

наслідками викликає інтерес приклад із судової практики, описаний у 

літературі. Г. вчинив насильницький статевий акт з В. у полі, скориставшись 

її безпорадним станом. Потім він одягнув на потерпілу частину одягу, який 

зняв з неї раніше, поклав В. на копу, притрусив соломою і пішов додому. Все 

це відбувалося вночі. Через деякий час В. опритомніла, пішла додому, але 

заблукала, зайшла в болото і потонула. Засудження Г. за зґвалтування, що 

спричинило особливо тяжкі наслідки, було безпідставним, оскільки смерть 

потерпілої не знаходилась у причинному зв’язку із вчиненим зґвалтуванням  

Водночас самогубство родичів або інших осіб, вчинене в процесі 

зґвалтування, у тому числі з метою його припинення, слід розглядати як 

тяжкий наслідок зґвалтування – за умови відповідного психічного ставлення 

до цієї події з боку винуватого. При груповому зґвалтуванні, поєднаному зі 

знущанням з потерпілої особи, ґвалтівники можуть і повинні передбачати, 

що потерпіла особа може накласти на себе руки.  

Свідоме поставлення потерпілої особи в небезпеку зараження вірусом 
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імунодефіциту людини або іншої невиліковної інфекційної хвороби, якщо 

захворювання після зґвалтування не настало, не визнається тяжким 

наслідком зґвалтування. Вчинене у цьому випадку треба кваліфікувати за 

сукупністю злочинів – відповідною частиною ст. 152 і ч. 1 ст. 130.  

Тяжкі наслідки можуть бути викликані діями як ґвалтівника, так і 

потерпілої особи (наприклад, реакцією останньої на злочин стало те, що вона 

накладає на себе руки або спричиняє собі тілесні ушкодження, намагаючись 

уникнути сексуального проникнення). У разі, коли при зґвалтуванні чи 

замаху на цей злочин смерть потерпілої особи настала внаслідок її власних 

дій (наприклад, вона вистрибнула з транспортного засобу під час руху й 

отримала смертельні ушкодження), дії винуватого охоплюються ч. 5 ст. 152 і 

додаткової кваліфікації за ст. 119 не потребують.  

Заподіяння при вчиненні зґвалтування умисного тяжкого тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілої особи, охоплюється ч. 5 ст. 

152 і додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 121 не потребує (конкуренція цілого і 

частини). Якщо зґвалтування або замах на зґвалтування поєднані із 

заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, віднесеного до такого не за 

наслідками, то ці дії також повинні тягнути відповідальність за ч. 5 ст. 152.  

Такий підхід ґрунтується на тому, що КК не встановлює 

диференційовану відповідальність за різновиди тяжкого тілесного 

ушкодження. Небезпека для життя в момент заподіяння характеризує у 

складі злочину, передбаченого ст. 121, не як суспільно небезпечне діяння, а 

як суспільно небезпечні наслідки. Тяжке тілесне ушкодження, віднесене до 

такого за ознакою небезпечності для життя в момент заподіяння, не є 

формальним складом злочину, у зв’язку з чим його заподіяння повинне 

розглядатися як прояв тяжких наслідків зґвалтування.  

Умисне вбивство ч. 5 ст. 152 не охоплюється. Дії особи, яка в процесі 

зґвалтування або відразу після нього вчинила умисне вбивство потерпілої 

особи, у судовій практиці кваліфікуються за п. 10 ч. 2 ст. 115 (вбивство, 

поєднане зі зґвалтуванням) і ст. 152 (інкримінування тієї чи іншої частини 

статті КК про зґвалтування залежить від наявності в діях винуватого 

кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак цього злочину).  

За вказаних обставин смерть потерпілої особи не може розглядатись як 

прояв тяжких наслідків зґвалтування; інакше умисне спричинення смерті 

потерпілому буде двічі інкриміноване винуватому, а це порушуватиме 

принцип недопустимості подвійного інкримінування (ч. 1 ст. 61 Конституції 

України, ч. 3 ст. 2 КК).  

Традиційний підхід, у межах якого вчинене утворює зазначену 

сукупність злочинів, виходить з того, що: умисне вбивство не є способом 

вчинення зґвалтування, а зґвалтування, своєю чергою, – способом вчинення 

умисного вбивства; зґвалтування не охоплюється об’єктивною стороною (не 

містить ознак) умисного вбивства і навпаки; вказані злочини посягають на 

різні безпосередні об’єкти та вчиняються різними діяннями, а тому 

потребують самостійної юридичної оцінки; у п. 10 ч. 2 ст. 115 передбачено 

відповідальність за злочин, який не є складеним (термін «поєднаний» треба 
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розуміти так, що ним позначено не істотні ознаки явища, яким є конкретний 

склад злочину, а наявність умов існування цього явища; діяння, вказані в п. 

10 ч. 2 ст. 115, не перебувають у субординаційній залежності, притаманній 

складеному злочині). Відповідно, у цьому разі слід вести мову не про 

конкуренцію частини і цілого, а про сукупність злочинів, за якої жодна з 

кримінально-правових заборон не охоплює вчинене повністю.  

Звідси випливає, що п. 10 ч. 2 ст. 115, а не п. 9 ч. 2 цієї статті має 

застосовуватись, зокрема, у випадках, коли винуватий вчиняє вбивство з 

метою полегшити вчинення зґвалтування, з помсти за вчинений потерпілою 

особою опір, у зв’язку зі схильністю ґвалтівника до садизму або для того, 

щоб приховати вчинене раніше зґвалтування. Даючи кримінально-правову 

оцінку умисному вбивству з метою задовольнити статеву пристрасть з 

трупом, слід виходити з того, що немає підстав розглядати таке задоволення 

статевої пристрасті як посягання на статеву свободу чи статеву 

недоторканність людини і, відповідно, визнавати скоєне зґвалтуванням чи 

сексуальним насильством.  

Кваліфікація зазначеної поведінки має здійснюватись за сукупністю 

злочинів – за п. 9 ч. 2 ст. 115 (вбивство з метою полегшити вчинення іншого 

злочину) і за відповідною частиною ст. 297 (наруга над тілом померлого). 

Якщо особа вчинила умисне вбивство з метою задовольнити статеву 

пристрасть з трупом, однак сам акт некрофілії здійснити не встигнула, то 

вчинене повинне кваліфікуватись за п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 і відповідною 

частиною ст. 297. Якщо винуватий, вчинивши вбивство під час подолання 

опору потерпілого, вчиняє сексуальне проникнення в його тіло, не 

усвідомлюючи, що потерпілий вже загинув, то вчинене має розцінюватись як 

умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням, і додатково – як замах на 

зґвалтування. Відповідно до ч. 2 ст. 15 такий замах є закінченим, а з погляду 

кримінально-правової доктрини він є замахом на так званий непридатний 

об’єкт.  

Якщо сексуальне проникнення відбувається за добровільною згодою 

сторін, однак в його процесі один із партнерів (будучи, наприклад, схильним 

до садизму) застосовує до іншого фізичне насильство, то кваліфікація за ст. 

152 повинна виключатись, а вчинене може розглядатись як злочин проти 

здоров’я особи. Кримінально-правова оцінка заподіяння шкоди здоров’ю 

особи у цьому разі, серед іншого, має ґрунтуватись на врахуванні наявності 

(відсутності) згоди потерпілого як обставини, що виключає злочинність 

діяння. кваліфікації та вдосконалення кримінального закону.  

Садизм – девіація, за якої сексуальне задоволення настає в процесі 

заподіяння сексуальному партнеру болю, принижень, тілесних ушкоджень.  

Примушування особи до зайняття проституцією із застосуванням 

насильства, яке набуло вигляду зґвалтування, потребує кваліфікації за ст. 303 

і ст. 152. Поєднане із зґвалтуванням посягання на здоров’я людей під 

приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних 

обрядів має кваліфікуватись за сукупністю злочинів, передбачених ст. 152 і 

ст. 181. Зґвалтування, поєднане з незаконним проникненням до житла чи до 
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іншого володіння особи, потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, 

передбачених ст. 152 і ст. 162.  

Примушування до участі у створенні порнографічних творів і 

зображень, якщо при цьому вчиняється зґвалтування акторів, треба 

кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 152 і ст. 301. 

Заволодіння майном особи, потерпілої від зґвалтування, потребує додаткової 

кваліфікації за нормами КК про відповідальність за злочини проти власності. 

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 152, а так само злочин, передбачений ч. 4 

ст. 153, треба відмежовувати від злочину, караного за ст. 155, у ч. 1 якої 

наразі йдеться про природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не 

досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою.  

Статтю 155 викладено в редакції Закону «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних 

зловживань та сексуальної експлуатації» №2334-VIII від 14.03.2018. Цим 

Законом реалізовано ідею заміни статевонезрілого стану, введеного ще за 

часів панування радянської правової доктрини, на більш наочний і менш 

суперечливий в аспекті встановлення віковий критерій2 . Роль останнього 

відіграє 16-річний вік. У Пояснювальній записці до законопроекту, згодом 

ухваленого як Закон №2334-VIII від 14.03.2018, заміна статевонезрілого 

стану на віковий критерій подавалась, серед іншого, як результат виконання 

Україною міжнародно-правових рекомендацій щодо встановлення «чіткого 

мінімального віку статевого повноліття» (ст. 18 Лансаротської 1 Принагідно 

слід вказати на те, що використання в цьому разі формулювання «природні 

або неприродні статеві зносини» не лише порушує правило єдності 

законодавчої термінології в межах розділу IV Особливої частини КК, а й не 

узгоджується з поняттям «діяльність сексуального характеру з дитиною», 

яким оперує Лансаротська конвенція. 2 Згідно з попередньою редакцією ст. 

155 потерпілою від злочину, передбаченого цією статтею КК, визнавалась 

особа жіночої або чоловічої статі, яка не досягла статевої зрілості. Статева 

зрілість – це такий фізіологічний стан організму людини, досягнення якого 

дозволяє їй належним чином і без шкідливих наслідків для здоров’я 

виконувати репродуктивну функцію).  

У цій статті йдеться про вік, до досягнення якого забороняється 

займатися діяльністю сексуального характеру з дитиною. Тобто мається на 

увазі вік, із досягненням якого пов’язується здатність особи висловлювати 

згоду на участь у сексуальній діяльності. Таким чином, ст. 18 Лансаротської 

конвенції вимагала криміналізувати зайняття діяльністю сексуального 

характеру з дитиною, яка не досягла передбаченого законодавством віку, 

оскільки подібна діяльність вважається (презюмується) такою, що 

здійснюється без згоди дитини через її вік, а не з міркувань турботи про 

фізіологічний аспект статевого здоров’я неповнолітнього, як це передбачала 

попередня редакція ст. 155.  

Статева зрілість полягає у завершенні формування організму чоловіка 

чи жінки, коли статеве життя, а для жінок, крім того, запліднення, вагітність, 

пологи та годування дитини, є фізіологічно нормальною функцією і не завдає 
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шкоди подальшому розвиткові організму. З одного боку, вжите у тексті 

попередньої редакції ст. 155 поняття статевонезрілого стану дозволяло 

врахувати стан індивідуального розвитку конкретного потерпілого, проте, з 

іншого, створювало небезпеку об’єктивного інкримінування, адже 

встановлення статевої зрілості шляхом проведення судово-медичної 

експертизи ускладнювало (щоб не сказати – унеможливлювало) 

усвідомлення винуватою особою цієї ознаки потерпілого.  

Вітчизняні Правила проведення судово-медичних експертиз 

(обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи, в 

основу яких покладені Правила судово-медичної акушерсько-гінекологічної 

експертизи, затв. МОЗ СРСР у 1966 р., не враховують расових, етнічних, 

регіональних та еволюційних особливостей статевого дозрівання.  

Водночас на строки статевого дозрівання впливають у тому числі 

спадковість, расові і географічні фактори. Сказане, як видається, слугувало 

ще одним аргументом на користь відмови від вказівки у тексті КК на 

статевонезрілу особу. Тому і не дивно, що здійснена на підставі Закону № 

2334-VIII від 14.03.2018 зміна описання потерпілого від злочину, 

передбаченого ст. 155, не дістала одностайної підтримки фахівців.  

Застосовуючи ст. 155, слід враховувати, що ця стаття КК перебуває в 

змістовній колізії з ч. 4 ст. 152 і ч. 4 ст. 153 (варто уточнити – у частині 

поєднаних із добровільною згодою дій сексуального характеру, вчинених 

повнолітньою особою стосовно малолітнього потерпілого).  

Системне і телеологічне тлумачення положень КК, який закріплює 

фактично два «віки згоди», врахування різниці в шкоді, заподіюваній 

малолітнім та особам, яким не виповнилось 16 років, унаслідок передчасних 

статевих зносин, а, отже, в суспільній небезпеці порівнюваних злочинних дій 

дозволяє зробити висновок про те, що вчинення відповідних сексуальних дій 

стосовно малолітньої потерпілої особи потребує кваліфікації за ч. 4 ст. 152 

або ч. 4 ст. 153.  

Отже, потерпілим від злочину, передбаченого ст. 155, має 

визнаватись лише та особа, якій вже виповнилось 14 років, але яка ще не 

досягла 16-річного віку.  

Ч. 1 ст. 155, викладена в редакції Закону № 2334-VIII від 14.03.2018, не 

містить доречного у цьому разі застереження на кшталт «за відсутності ознак 

складів злочинів, передбачених статтями 152–154 цього Кодексу». 2 Стаття 

155 у новій редакції залишає для регулювання лише «діапазон», в якому 

потерпілій особі від 14 до 16 років. Фактично створена ситуація 

паралельного існування складів злочинів (статті 152, 153, 155), що описують 

однакові діяння і містять кардинальний рівень караності. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, 

анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням 

геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої 

особи (зґвалтування) 

Основним безпосереднім об’єктом зґвалтування залежно від того, хто є 
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потерпілим від цього злочину, слід визнавати статеву свободу чи статеву 

недоторканість особи, а додатковими об’єктами – зокрема, належний 

фізичний і психічний розвиток неповнолітніх, тілесну і психічну 

недоторканність, честь і гідність особи.  

Під статевою свободою слід розуміти право особи самостійно обирати 

собі партнера для сексуального спілкування, форму такого спілкування, 

зокрема, не допускаючи у цій сфері примусу, свободу на самовизначення у 

статевому спілкуванні  

Потерпілою від зґвалтування може бути особа як жіночої, так і 

чоловічої статі.  

Вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої особи 

визнається зґвалтуванням як у тому разі, коли воно поєднується із 

застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосування або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи, так і в інших випадках 

відсутності її добровільної згоди на таке проникнення. 

Зґвалтування визнається закінченим з моменту проникнення статевого 

члена чоловіка, іншого органу людини (наприклад, руки чи пальця) або 

певного предмета в один із трьох природних отворів потерпілої особи 

незалежно від того, чи вдалося винуватому збудити та (чи) задовольнити 

свою статеву пристрасть.  

 



 70 

 

2. Ст. 153 КК України «Сексуальне насильство» 

 

Стаття 153. Сексуальне насильство  

1. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не 

пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди 

потерпілої особи (сексуальне насильство) –  

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.  

2. Сексуальне насильство, вчинене повторно або особою, яка раніше 

вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152, 154, 155 цього 

Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних 

або близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією 

особою службового, професійного або громадського обов’язку, або щодо 

жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, –  

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

3. Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне 

насильство щодо неповнолітньої особи –  

карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.  

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, 

яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди –  

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.  

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою 

цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.  

Нова редакція коментованої статті не оперує позбавленим юридичної 

визначеності і морально застарілим словосполученням «задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом». Вказівка на «неприродність» статевих 

зносин виглядала анахронізмом у світлі здобутків сучасної сексології та 

сексопатології. Використання згаданого звороту у попередній редакції ст. 153 

змушувало робити застереження про те, що кримінальна караність поведінки, 

передбаченої цією статтею КК, визначається не так званою неприродністю 

способів задоволення статевої пристрасті, можливою гомосексуальною 

спрямованістю чи аморальністю дій, а їхнім насильницьким характером. З 

іншого боку, термін «неприродний» на сучасному етапі не повинен 

сприйматись як такий, що несе на собі негативне морально-оціночне 

навантаження. Для цілей кримінально-правової регламентації він означає 

лише спосіб сексуального контакту, відмінний від «природного» 

(вагінального) контакту, фізіологічно (природно) спрямованого на виконання 

однієї з головних біологічних функцій людини – зачаття дитини; 

«неприродність» (екстравагінальність) форм сексуального контакту не є 

синонімом збоченства, аморальності тощо.  

Так, український законодавець виходить з того, що здійснюваний на 

добровільних засадах гомосексуалізм, тобто сексуальний потяг до осіб своєї 

статі, має розглядатись не як діяння, заборонене під загрозою настання 
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кримінальної відповідальності, а як особливий стан організму людини, 

нетипова сексуальна поведінка.  

Певні біологічні форми, за допомогою яких відбувається сексуальне 

спілкування між людьми, у суспільстві можуть визнаватися аморальними, 

але мають ставати предметом кримінально-правового регулювання лише у 

тому разі, коли вони, зачіпаючи соціальний бік сексуальних стосунків, 

посягають на статеву свободу чи статеву недоторканність особи, її честь і 

гідність, належний розвиток неповнолітніх тощо.  

Об’єктивні, суб’єктивні та кваліфікуючі (особливо кваліфікуючі) 

ознаки сексуального насильства збігаються з такими ж ознаками 

зґвалтування, за винятком того, що об’єктивна сторона складу 

розглядуваного злочину охоплює лише такі дії сексуального характеру, 

які не полягають у проникненні в тіло іншої (як вже зазначалось, 

потерпілої) особи.  

Відповідно, диспозиція ч. 1 ст. 153 носить описово-відсильний 

характер. Вирішальну роль для наявності складу злочину «сексуальне 

насильство» відіграє не стільки застосування насильства –фізичного або 

психічного, використаний у диспозиції ч. 1 ст. 153 зворот «вчинення будь-

яких насильницьких дій сексуального характеру…», скільки відсутність 

добровільної згоди потерпілої особи на вчинення щодо неї дій сексуального 

характеру за винятком тих, які означають проникнення в один із трьох 

природних отворів її тіла.  

З урахуванням того, що насильницькі дії з добровільною згодою 

непоєднувані, а насильство – лише один із чинників, які зумовлюють 

відсутність добровільної згоди потерпілої особи, вказівка на насильницький 

характер сексуальних дій потребує виключення з ч. 1 ст. 153. 

При цьому злочин, вчинений із використанням безпорадного стану 

потерпілої особи, коли волевиявлення останньої не придушується, а просто 

ігнорується, лише з певною часткою умовності міг називатись 

насильницьким.  

До зазначених у статті 153 КК дій сексуального характеру, не 

пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, можуть бути віднесені, 

зокрема: сім’явипорскування на зовнішні геніталії жінки навіть із наступним 

заплідненням (якщо це не поєднується з проникненням статевого члена 

чоловіка у піхву жінки); тертя по зовнішніх геніталіях жінки, її губах і 

сідницях язиком, руками, статевим членом, штучним фалосом чи іншим 

предметом (за умови, що органи «насильника» чи предмети навколишнього 

світу не вводяться в піхву, рот чи анальний отвір потерпілої особи); мацання 

геніталій руками; фроттаж (тертя тілом чоловіка об тіло жінки задля 

отримання сексуального збудження і задоволення); кунілінгус – оральна 

стимуляція жіночих геніталій; анілінгус – оральна стимуляція входу в 

анальний отвір; вестибулярний коїтус – притуляння чоловічого статевого 

члену до входу у піхву жінки; введення статевого органу чоловіка між 

молочними залозами жінки; міжстегновий коїтус; орогенітальний контакт 

жінки з чоловіком; лесбійство – форма задоволення статевої пристрасті 
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жінки шляхом вчинення нею різноманітних дій сексуального характеру з 

іншою жінкою (орогенітальні контакти, у тому числі двосторонні і 

кунілінгус, вплив на ерогенні зони за допомогою різних предметів, тертя 

геніталіями однієї жінки об геніталії іншої жінки тощо; гомосексуальні 

контакти між жінками можна поділити на орогенітальні, ороанальні, 

мануальні і фалозамінювальні).  

Йдеться, таким чином, про різноманітні дії (акти) сексуального 

характеру, спрямовані на збудження та (або) задоволення статевої пристрасті 

винуватої особи, які, за загальним правилом, передбачають її фізичний 

контакт із тілом іншої (потерпілої) особи, але не означають проникнення в це 

тіло.  

Акт зоофілії, поєднаний, наприклад, із застосуванням фізичного 

насильства чи погрози його застосування до власника відповідної тварини, не 

будучи посяганням на статеву свободу (статеву недоторканність) людини, 

диспозицією ст. 153 не охоплюється.  

Сказане стосується, зокрема, ситуацій, коли: особа з метою 

задоволення своєї статевої пристрасті: займається самомастурбацією, 

спостерігаючи за фізичним мордуванням потерпілого, здійснюваним за 

вказівкою цієї особи, або займається тим саме у присутності оголеної особи, 

яка перебуває в безпорадному стані; завдавши ножем удар в область 

молочних залоз або геніталій жертви, смокче та облизує її рани, треться об 

них статевим членом тощо. Оскільки статева свобода (статева 

недоторканність) потерпілої особи у подібних випадках не страждає, а 

злочинне посягання спрямоване на здоров’я іншої людини, інкримінування 

ст. 153 у подібних випадках має виключатись.  

Взагалі слід зазначити, що диспозиція ч. 1 ст. 153, викладеної в редакції 

Закону № 2227-VIII від 06.12.2017, яка містить вказівку на вчинення будь-

яких дій сексуального характеру, залишається настільки універсальною (щоб 

не сказати – розпливчастою), що дає можливість охопити найрізноманітніші 

девіантні форми сексуальної поведінки (за винятком, щоправда, сексуального 

проникнення, притаманного складу злочину «зґвалтування»).  

З огляду на сказане, висловлена щодо попередньої редакції ст. 153 теза 

про нагальну потребу в уточненні кола злочинних дій, охоплюваних цією 

кримінально-правовою нормою, продовжує зберігати актуальність і щодо 

оновленої ст. 153 КК (попри виправдане відображення цією статтею КК 

різноманіття сексуальних практик). 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Об’єктивні, суб’єктивні та кваліфікуючі (особливо кваліфікуючі) 

ознаки сексуального насильства збігаються з такими ж ознаками 

зґвалтування, за винятком того, що об’єктивна сторона складу 

розглядуваного злочину охоплює лише такі дії сексуального характеру, які не 

полягають у проникненні в тіло іншої (як вже зазначалось, потерпілої) особи.  

 

 

3. Ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв’язок» 
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Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв’язок  

1. Примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту 

сексуального характеру з іншою особою –  

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.  

2. Примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту 

сексуального характеру з особою, від якої потерпіла особа матеріально або 

службово залежна, –  

карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.  

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, поєднані з 

погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої особи чи 

її близьких родичів, або з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять 

її чи близьких родичів, –  

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням 

волі на той самий строк.  

Відповідно до Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» від 8.09.2005 особи, винні в порушенні вимог 

законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність 

згідно із законом. Різновидом зазначеного порушення визнаються сексуальні 

домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, 

залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, 

поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у 

відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого 

підпорядкування.  

Зі ст. 40 Стамбульської конвенції випливає, що країни – учасниці 

Конвенції вправі самостійно визначати, будуть вони відносити сексуальні 

домагання до кримінально караних дій чи застосовуватимуть щодо такої 

небажаної для жертви поведінки сексуального характеру, що принижує 

людську гідність, адміністративні або інші правові санкції. Йдеться про 

сексуальне домагання у формі небажаної вербальної, невербальної або 

фізичної поведінки сексуального характеру, метою або наслідком якої є 

порушення гідності особи, зокрема, шляхом створення залякувального, 

ворожого, принизливого або образливого середовища.  

Примушування до вступу в статевий зв’язок є підстави визнати одним 

із проявів сексуальних домагань (при тому, що наразі вказане примушування 

може констатуватись і за відсутності будь-якої залежності (підпорядкування) 

потерпілого від винуватого – за наявності горизонтальних зв’язків між 

людьми). Сексуальні домагання, не пов’язані з примушуванням, 

передбаченим ст. 154, на сьогодні не утворюють підстави для кримінальної 

відповідальності.  

Вдосконалення ст. 154 на підставі Закону № 2227-VIII від 06.12.2017 

полягало, зокрема, в такому:  



 74 

а) диспозиція ч. 1 цієї статті КК позбавлена казуїстичної вказівки на 

матеріальну і службову залежність потерпілої особи від винуватого 

(зазначена залежність, будучи характеристикою кваліфікованого складу 

злочину, не впливає на наявність основного складу злочину);  

Акцент на намірі винуватого порушити гідність потерпілої особи через 

створення подібного небезпечного середовища, відображений у 

вдосконаленій ст. 154, міг би надати правозастосувачам орієнтири для 

розмежування примушування до вступу в статевий зв’язок і злочинів, 

передбачених ст. 152, ст. 153. 

Основна проблема, що постає у зв’язку зі встановленням кримінальної 

відповідальності за сексуальні домагання, полягає в складності чітко 

визначити і коректно відобразити в тексті КК ті ознаки сексуальних 

домагань, що не пов’язані з фізичними контактами або вербальними чи 

конклюдентними діями, які не мають на меті примусити потерпілу особу 

здійснити акт сексуального характеру (залицяння, чіпляння, доторкання, 

жести, словесні коментарі тощо).  

Ст. 154 КК, на відміну від п. «с» ч. 1 ст. 36 Стамбульської конвенції, не 

містить застереження про те, що злочином визнається примушування до 

здійснення акту сексуального характеру з третьою особою (треба так 

розуміти–не з тим, хто здійснює примушування).  

До речі, різновидом сексуального насильства, поняття якого закріплено 

в п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 7.12.2017, визнається примушування до акту сексуального 

характеру з третьою особою. Відсутність вказівки на третю особу у 

диспозиції ч. 1 зміненої ст. 154 – свідчення непослідовності законодавця в 

частині імплементації положень Стамбульської конвенції і ґрунт для 

неоднаковості судової практики. 

В юридичній літературі зазначалось, що якби неоднозначно 

витлумачене словосполучення «ті самі дії, поєднані з…», використане в 

диспозиції ч. 2 попередньої редакції ст. 154, у законодавчому порядку було 

замінене зворотом «примушування жінки або чоловіка до вчинення статевого 

акту або іншої дії сексуального характеру, поєднане …», погроза шантажного 

або майнового змісту доречно відігравала б роль не кваліфікуючої ознаки 

відповідного злочину, а способу самостійного злочинного посягання на 

статеву свободу особи.  

Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 154, є 

статева свобода або статева недоторканність особи, а додатковими 

обов’язковими об’єктами злочину, передбаченого ч. 3 цієї статті, – 

альтернативно – власність, честь і гідність особи.  

Потерпілим від злочину є особа жіночої або чоловічої статі (інший 

законодавчий підхід виглядав би як ґендерна дискримінація).  

Примушування до вступу в статевий зв’язок належить до числа 

злочинів, кримінальне провадження щодо яких здійснюється у формі 

приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 477 КПК). Оскільки добровільна згода 

особи, якій не виповнилось 14 років, у законодавчому порядку визнана 
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фікцією, «нерезультативне» примушування такої особи до здійснення акту 

сексуального характеру має розцінюватись як замах на злочин, передбачений 

ст. 152 (ст. 153) КК.  

З об’єктивної сторони розглядуваний злочин виражається у 

примушуванні особи до здійснення акту сексуального характеру з іншою 

особою. Під актом сексуального характеру треба розуміти дію сексуального 

характеру – як пов’язану з проникненням в один із природніх отворів іншої 

людини, так і не пов’язану з таким проникненням.  

Таким чином, є підстави констатувати часткову невідповідність назви 

ст. 154 диспозиціям її частин 1–3, адже поняття «статевий зв’язок» є вужчим 

за поняття «акт сексуального характеру». Злочином, передбаченим ст. 154, 

визнається примушування до одноразового або неодноразових сексуальних 

актів незалежно від їх гетеро- або гомосексуальної спрямованості.  

Із буквального тлумачення ч. 1 ст. 154 випливає, що іншою особою, 

вказаною у цій нормі, слід визнавати як того, хто здійснює примушування, 

так і будь-яку іншу особу 

Якщо потерпіла особа добровільно погоджується на одні форми 

сексуальних контактів, але заперечує проти інших, то її примушування до 

них, за наявності підстав, також утворює склад розглядуваного злочину.  

Використаний у ч. 1 і ч. 2 ст. 154 зворот «примушування особи без її 

добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру…» видається 

некоректним, бо примушування як таке вже вказує на відсутність 

добровільної згоди потерпілої особи на вчинення щодо неї певної дії. Більше 

того: у наведеному законодавчому формулюванні вказівка на відсутність 

добровільної згоди особи займає не «своє» місце, спотворюючи логіку п. с) ч. 

1 ст. 36 Стамбульської конвенції, який зобов’язує криміналізувати 

примушування іншої особи до здійснення, без згоди, актів сексуального 

характеру з третьою особою.  

Це означає, що умислом винуватого має охоплюватись усвідомлення 

неприйнятності для потерпілого тих дій, які спонукають останнього до 

здійснення актів сексуального характеру з третьою особою. Водночас не 

мають правового значення такі обставини, як: 1) прийнятність чи 

неприйнятність для потерпілого самих актів сексуального характеру з 

третьою особою (наявність його добровільної згоди на здійснення таких 

актів); 2) усвідомлення чи неусвідомлення попередніх фактів винуватим.  

Як наслідок, висловлюється припущення про те, що ч. 1 ст. 154 КК 

буде застосовуватись, зокрема, й тоді, коли акти сексуального характеру є 

прийнятними для потерпілого. І така ситуація виправдано розцінюється як 

прояв надмірної та невиправданої криміналізації.  

В результаті потерпіла особа обмежується у можливості діяти за своєю 

волею (остання при цьому повністю не придушується), будучи вимушеною 

обрати той варіант поведінки, який суперечить її бажанням. Характер 

примушування у диспозиції ч. 1 ст. 154 не конкретизовано.  

Звідси, однак, не випливає, що примушування, передбачене цією 

кримінально-правовою нормою, може набувати будь-якого вигляду. Адже 
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примушування до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою з 

використанням при цьому елементів матеріальної або службової залежності 

слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 154, а примушування, поєднане з погрозою 

знищенням, пошкодженням або вилученням майна потерпілої особи чи її 

близьких родичів, а так само погрозою розголошення відомостей, що 

ганьблять потерпілу особу чи її близьких родичів, – за ч. 3 ст. 154.  

При цьому слід враховувати, що зміст погрози визначений у ч. 3 ст. 154 

казуїстично. Тому, погрози майнового або шантажного характеру, які не 

охоплюються диспозицією цієї кримінально-правової норми, можуть 

розцінюватись як примушування, що підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 154.  

Йдеться, зокрема, про погрозу:  

а) розголосити відомості, які особа бажає зберегти в таємниці, але які 

немає підстав визнавати такими, що ганьблять її чи близьких родичів;  

б) розголосити відомості, які ганьблять особу, яка є близькою для 

потерпілого, але не є його близьким родичем (зокрема, це можуть бути інші 

ніж близькі родичі члени сім’ї;  

в) знищити, пошкодити або вилучити майно близької особи, яка не 

перебуває з потерпілим у родинних стосунках.  

Висновок про інкримінування ч. 1 ст. 154 слід робити і в тому разі, 

коли примушування до здійснення акту сексуального характеру з іншою 

особою набуває вигляду погрози обмежити права, свободи і законні інтереси 

потерпілої особи – за умови, що таке обмеження змістовно не охоплюється 

диспозиціями ч. 2 і ч. 3 ст. 154 (наприклад, обмежити свободу пересування 

або вільного вибору місця проживання, залишити без одягу та грошей у 

віддаленій місцевості, відмовити у працевлаштуванні).  

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК близькі родичі та члени сім’ї – це чоловік, 

дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний 

брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 

перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, 

у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.  

Вочевидь, не можна виключати зі способів примушування до вступу у 

статевий зв’язок і погрозу застосування фізичного насильства. Так, якщо 

суб’єкт, погрожуючи застосуванням фізичного насильства і не намагаючись 

у такий спосіб вчинити дію сексуального характеру за своєю участю, 

примушує інших осіб вступити між собою в статевий зв’язок (вчинити один 

щодо іншого акт сексуального характеру), то вчинене посягання на статеву 

свободу потерпілих осіб утворює щонайменше склад розглядуваного 

злочину.  

Примушування, каране за ст. 154, може здійснюватись у будь-якій 

формі (усно, письмово, з використанням засобів зв’язку тощо), адресуватись 

потерпілій особі як безпосередньо, так і через третіх осіб. За наявності 

підстав, дії, які розцінюються як примушування до здійснення акту 

сексуального характеру з іншою особою, потребують додаткової кваліфікації 
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за відповідними нормами КК. Діяння, передбачене ст. 154 КК, 

сконструйоване законодавцем як злочин з усіченим складом, який визнається 

закінченим з моменту здійснення на волю потерпілої особи психічного тиску 

у певних формах. На це, серед іншого, вказує використання іменника, 

утвореного від дієслова недоконаного виду, – «примушування».  

Традиційно у зв’язку з визначенням моменту закінчення 

розглядуваного злочину робився висновок про те, що та обставина, що 

потерпіла особа погодились на вчинення щодо неї дії сексуального характеру 

або, навпаки, відхилили домагання, не впливає на кваліфікацію вчиненого за 

ст. 154 КК, але може бути врахована при призначенні покарання.  

«Нерезультативне» примушування, вчинене тим, хто мав намір 

здійснити акт сексуального характеру з потерпілою особою, одночасно 

утворює і склад закінченого злочину, передбаченого ст. 154 КК, і (залежно 

від характеру цього акту). 

Водночас складно пояснити, чому примушування потерпілого до 

здійснення акту сексуального характеру з іншою особою, яке 

супроводжувалось фізичним насильством, охоплюється ч. 1 ст. 154 та, 

відповідно, має каратись менш суворо, ніж примушування, яке 

супроводжувалось погрозою розголошення відомостей, що ганьблять особу 

чи її близьких родичів (ч. 3 ст. 154). Вчинене у такому випадку з 

урахуванням спрямованості умислу на вчинення більш тяжкого злочину 

пропонується кваліфікувати лише за відповідними частинами ст. 15, ст. 152 

(153). У розглядуваній ситуації відсутня ідеальна сукупність злочинів, бо 

посягання відбувається на один і той саме безпосередній об’єкт і, зокрема, 

однорідна шкода заподіюється одному і тому ж потерпілому.  

Примушування до акту сексуального характеру, скоєне тим, хто 

безпосередньо після цього вчинив такий акт з потерпілою особою 

(«результативне» примушування), має кваліфікуватись лише за ст. 152 (ст. 

153). У цьому разі примушування відіграє роль чинника, що забезпечує 

недобровільність акту сексуального характеру.  

Пропонована кримінально-правова оцінка враховує доктринальне 

правило кваліфікації злочинів при конкуренції «частини та цілого» і 

вироблений судовою практикою підхід щодо підпорядкованого характеру 

розпусних дій при вчиненні інших статевих злочинів.  

Суб’єкт злочину розглядуваного злочину – загальний. Виняток – 

суб’єкт злочину, передбаченого як ч. 2 ст. 154, який є спеціальним: це особа, 

від якої жінка або чоловік матеріально чи службово залежні.  

Мається на увазі те, що розпусні дії з потерпілою особою, вчинені 

безпосередньо перед зґвалтуванням, сексуальним насильством або статевими 

зносинами з особою, яка не досягла 16-річного віку, охоплюються 

відповідними частинами статей 152, 153, 155, оскільки у подібних випадках 

розбещення неповнолітніх з урахуванням спрямованості умислу винуватого 

розглядається лише як етап у вчиненні інших статевих злочинів.  

Натомість наявність істотного розриву у часі між розпусними діями і 

вчиненням стосовно однієї й тієї ж потерпілої особи іншого статевого 
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злочину, що виключає переростання одного злочинного діяння в інше, 

означає, що вчинене треба кваліфікувати за сукупністю відповідних злочинів.  

У ч. 1 попередньої редакції ст. 154 передбачалась відповідальність за 

примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок природним чи 

неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або 

службово залежні. Звідси робився логічний висновок про те, що жінка або 

чоловік може примушуватись до вступу в статевий зв’язок як з винуватим, 

так і з іншою особою (знайомий, родич, керівник тощо).  

При цьому для кваліфікації за ст. 154 не мало значення, чи знав про 

вчинене примушування той, з ким потерпіла особа вступила в сексуальний 

контакт. У ч. 2 ст. 154, викладеної в редакції Закону № 2227-VIII від 

06.12.2017, йдеться про примушування особи до здійснення акту 

сексуального характеру з особою, від якої потерпіла особа матеріально або 

службово залежна. Таке законодавче формулювання дозволяє стверджувати, 

що склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 154, утворює примушування 

потерпілої особи до здійснення акту сексуального характеру саме і тільки з 

винуватим (тим, хто вчиняє кримінально каране примушування).  

Примушування до здійснення акту сексуального характеру з третьою 

особою з використанням при цьому елементів матеріальної або службової 

залежності, яке не охоплюється згаданою кримінально-правовою нормою, 

слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 154.  

З’ясована диференціація кримінальної відповідальності, яку слід 

визнати невиправданою (несправедливою), стала результатом 

непродуманості відповідного законодавчого формулювання. Дії того, хто 

вчинив акт сексуального характеру з жінкою або чоловіком, знаючи про те, 

що вони примушені до цього, відповідальність за ст. 154 не тягнуть. 

Водночас дії особи, яка, маючи намір вступити з потерпілою особою у 

сексуальний контакт, підбурює іншу особу вчинити примушування жінки або 

чоловіка до здійснення з нею акту сексуального характеру, слід 

кваліфікувати за ч. 4 ст. 27 і ст. 154 (її ч. 1 або ч. 3).  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.  

Кваліфікованим видом злочину є примушування особи до здійснення 

акту сексуального характеру з особою, від якої потерпіла особа матеріально 

або службово залежна (ч. 2 ст. 154).  

Наявність матеріальної або службової залежності означає, що 

потерпілий, обираючи той чи інший варіант своєї поведінки, вимушений 

орієнтуватись на інтереси винуватого.  

Матеріальна залежність передусім означає, що матеріальна допомога з 

боку суб’єкта злочину виступає єдиним, основним або істотним джерелом 

існування потерпілої особи (це питання факту), а позбавлення такої допомоги 

здатне поставити жінку або чоловіка у скрутне майнове становище.  

Матеріальна залежність має місце, наприклад, тоді, коли жінка або 

чоловік перебуває на утриманні винуватого, проживає на його житловій 

площі, а також коли дії винуватого спроможні іншим чином викликати 

істотне погіршення майнового становища потерпілої особи (йдеться, 
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наприклад, про відносини цивільного боргу, відносини між спадкодавцем і 

спадкоємцем). Відносини матеріальної залежності можуть виникати на 

підставі закону (СК, ЦК тощо), однак, пов’язувати наявність такої залежності 

саме і тільки з правовим обов’язком однієї особи надати відповідну допомогу 

іншій означало б обмежувальне тлумачення КК та ігнорування 

різноманітності життєвих ситуацій. Таким чином, ознаками матеріальної 

залежності з погляду застосування ч. 2 ст. 154 є її дійсність (реальність) та 

істотність. 

Службова залежність означає, що:  

а) потерпіла особа є підлеглою винуватого по службі (роботі);  

б) потерпіла особа підлягає службовому контролю з боку винуватого 

(наприклад, ревізор і комірник);  

в) реалізація істотних інтересів потерпілої особи залежить від 

поведінки винуватого по службі (роботі) (наприклад, науковий керівник і 

аспірант, викладач і студент, слідчий та обвинувачений, комендант 

гуртожитку та особа, яка в ньому мешкає, ув’язнений і працівник установи 

відбування покарання).  

Наприклад, про примушування до здійснення акту сексуального 

характеру з особою, від якої потерпіла особа службово залежна, є підстави 

говорити у тому разі, коли педагог, який, систематично відмовляючи у 

виставленні позитивних оцінок учню за наявності в останнього належних 

знань, водночас натякає на поліпшення успішності, якщо учень погодиться 

на вчинення дій сексуального характеру.  

Не утворює складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 154, примушування 

до здійснення акту сексуального характеру, яке здійснюється шляхом 

використання матеріальної або службової залежності не жінки або чоловіка, з 

якими планується вступити у сексуальний контакт, а їхніх близьких родичів 

або інших осіб. Буквальне тлумачення ч. 1 ст. 154 дозволяє стверджувати, що 

таке примушування не охоплюється й цією кримінально-правовою нормою.  

Відповідальність за ч. 2 ст. 154 настає лише за умови, що вплив на 

потерпілу особу здійснювався з використанням її матеріальної або службової 

залежності від винуватого, що слід визнати способом вчинення 

розглядуваного злочину. Примушування у цьому разі за своїм змістом 

включає в себе відкриту або завуальовану погрозу настання для потерпілої 

особи небажаних (негативних) для неї наслідків (позбавити утримання або 

можливості проживати на житловій площі, звільнити з роботи, зменшити 

зарплату, перевести на нижчеоплачувану посаду тощо).  

Вказана погроза може поєднуватись із вчиненням дій, здатних 

викликати небажані для потерпілої особи наслідки. Натомість пропозиції 

вступити в статевий зв’язок, настійливі прохання, поєднані з обіцянками 

створити кращі матеріальні чи службові умови (наприклад, призначити на 

більш високооплачувану посаду), наданням подарунків і пільг, домагання, які 

не поєднуються з погрозами використати залежність і тим самим завдати 

істотних неприємностей і втрат, не утворюють складу злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 154.  



 80 

У подібних випадках вплив на волю людини позбавлений характеру 

примушування, а тому більш доречно вести мову про переконання, 

спонукання, не про вимушеність, а про вигідність здійснення акту 

сексуального характеру (відбуваються своєрідні торги за тіло людини – 

зваблювання останньої, яке за КК злочином не визнається).  

Відсутнє примушування з погляду кваліфікації за ст. 154 і тоді, коли 

висловлюється погроза вчинити стосовно особи законні дії (наприклад, 

притягнути її, за наявності підстав, до дисциплінарної відповідальності). 

Якщо примушування до здійснення акту сексуального характеру 

здійснюється з використанням іншої (тобто відмінної від матеріальної та 

службової) залежності потерпілої особи від винуватого, то вчинене може 

кваліфікуватись за ч. 1 ст. 154.  

Наприклад, бухгалтер примушує керівника аудиторської компанії 

вступити з ним у статевий зв’язок, погрожуючи тим, що у протилежному 

випадку розголосить відомості про фінансову та податкову звітність клієнтів 

компанії.  

Особливо кваліфікованим видом злочину (ч. 3 ст. 154) є примушування, 

поєднане з погрозою:  

1) знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої особи чи її 

близьких родичів;  

2) розголошення відомостей, що ганьблять її чи близьких родичів.  

У цих випадках погроза виступає способом вчинення розглядуваного 

злочину. Під погрозою знищити (пошкодити) майно у ч. 3 ст. 154 слід 

розуміти погрозу довести майно, яке належить потерпілій особі або її 

близьким родичам на праві приватної власності, до повної (часткової) 

непридатності цього майна за його цільовим призначенням.  

Погроза вилучити майно – це погроза протиправним шляхом 

(наприклад, шляхом крадіжки, грабежу або розбою) назавжди або тимчасово 

позбавити власника належного йому майна. Не має значення, чи мала 

винувата особа насправді намір і можливість реалізувати висловлену 

погрозу. Важливо лише, щоб залякування було сприйняте потерпілою 

особою як таке, що може бути реально здійснене. Для кваліфікації діяння за 

ст. 154 також не має значення, коли саме винуватий погрожує заподіяти 

майнову шкоду потерпілій особі або її близьким родичам (негайно після 

відмови здійснити акт сексуального характеру або через деякий час). 

Реалізація вказаних погроз майнового характеру виходить за межі складу 

розглядуваного злочину і потребує додаткової кваліфікації за нормами 

розділу VІ Особливої частини КК.  

Погроза розголосити відомості, що ганьблять потерпілу особу або її 

близьких родичів, – це погроза повідомити у будь-який спосіб певним особам 

(навіть одній особі) або невизначеному колу осіб дані про потерпілу особу 

або її близьких родичів, їхні дії або дії, вчинені щодо них, які потерпіла особа 

бажає зберегти у таємниці і розголошення яких здатне принизити честь і 

гідність людини (дані про інтимні сторони життя, венеричні захворювання, 

аморальні вчинки, наприклад, подружню зраду, злочинну діяльність тощо). 
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Ступінь достовірності відомостей для наявності шантажу, караного за ч. 3 ст. 

154, значення не має, тобто відомості можуть бути як справжніми, так і 

вигаданими.  

Визнання конкретних відомостей такими, що ганьблять особу, питання 

факту, яке слід вирішувати як з урахуванням ставлення потерпілого до 

відповідної погрози, так і з огляду на вимоги суспільної моралі. 

Використання звороту «відомості, що ганьблять…» безпідставно звужує коло 

даних, здатних використовуватись для примушування жінки або чоловіка до 

вступу у статевий зв’язок. Адже відомості, за допомогою яких чиниться 

психічний тиск на потерпілу особу, можуть і не стосуватись непривабливих 

подробиць особистого життя людини, її професійної чи іншої діяльності і, 

відповідно, можуть і не принижувати честь і гідність людини (наприклад, 

відомості про те, що особа свого часу виступила інформатором 

правоохоронних органів, відомості про релігійну належність, наявність у 

людини усиновлених дітей або про наявність певного медичного діагнозу, не 

пов’язаного із венеричними хворобами чи СНІДом).  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 154, є 

статева свобода або статева недоторканність особи, а додатковими 

обов’язковими об’єктами злочину, передбаченого ч. 3 цієї статті, – 

альтернативно – власність, честь і гідність особи.  

Потерпілим від злочину є особа жіночої або чоловічої статі (інший 

законодавчий підхід виглядав би як ґендерна дискримінація).  

Примушування, каране за ст. 154, може здійснюватись у будь-якій 

формі (усно, письмово, з використанням засобів зв’язку тощо), адресуватись 

потерпілій особі як безпосередньо, так і через третіх осіб. За наявності 

підстав, дії, які розцінюються як примушування до здійснення акту 

сексуального характеру з іншою особою, потребують додаткової кваліфікації 

за відповідними нормами КК. Діяння, передбачене ст. 154 КК, 

сконструйоване законодавцем як злочин з усіченим складом, який визнається 

закінченим з моменту здійснення на волю потерпілої особи психічного тиску 

у певних формах. На це, серед іншого, вказує використання іменника, 

утвореного від дієслова недоконаного виду, – «примушування».  

 

4. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 155 «СТАТЕВІ ЗНОСИНИ З 

ОСОБОЮ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА ШІСТНАДЦЯТИРІЧНОГО ВІКУ» КК 

УКРАЇНИ 

 

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку 

(ст. 155 КК України) 

 

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину (ст. 155 КК) є статева 

недоторканість особи і належний фізичний, психічний і соціальний розвиток 

неповнолітнього.  
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Згідно з попередньою редакцією ст. 155 КК потерпілою від злочину, 

передбаченого цією статтею, визнавалась особа жіночої або чоловічої статі, 

яка не досягла статевої зрілості.  

З одного боку, вжите в тексті КК поняття статевонезрілого стану 

дозволяло врахувати стан індивідуального розвитку конкретного 

потерпілого, проте, з іншого, створювало небезпеку об’єктивного 

інкримінування, адже встановлення статевої зрілості шляхом проведення 

судово-медичної експертизи ускладнювало (щоб не сказати – 

унеможливлювало) усвідомлення винуватою особою цієї ознаки потерпілого. 

Були можливі такі результати відповідного судово-медичного обстеження: 

особа не досягла статевої зрілості і не може здійснювати статеві акти; особа 

не досягла статевої зрілості, але може здійснювати статеві акти; особа 

досягла статевої зрілості повністю.  

Статева зрілість – це такий фізіологічний стан організму людини, 

досягнення якого дозволяє їй належним чином і без шкідливих наслідків для 

здоров’я виконувати репродуктивну функцію. Статева зрілість полягає в 

завершенні формування організму чоловіка чи жінки, коли статеве життя, а 

для жінок, крім того, запліднення, вагітність, пологи та годування дитини, є 

фізіологічно нормальною функцією і не завдає шкоди подальшому 

розвиткові організму.  

При встановленні статевої зрілості враховується сукупність таких 

ознак:  

а) загальний фізичний розвиток;  

б) розвиток зовнішніх і внутрішніх статевих органів; в) для особи 

жіночої статі – здатність до статевих зносин, запліднення, виношування 

плоду, розродження (пологів) і годування дитини, а для особи чоловічої статі 

– здатність до статевих зносин та запліднення.  

Настання статевої зрілості відбувається не в один день, а поступово, 

протягом кількох років; її досягненню передує період статевого дозрівання, 

який зазвичай триває 3–5 років. На строки ж статевого дозрівання впливають 

у т. ч. спадковість, расові і географічні фактори. Законом від 14 березня 2018 

р. № 2334-VIII врешті-решт реалізовано ідею заміни статевонезрілого стану, 

введеного ще за часів панування радянської правової доктрини, на більш 

наглядний і менш суперечливий в аспекті встановлення віковий критерій.  

Причому роль останнього доречно відіграє 16-річний вік («вік згоди» 

має визначатись з урахуванням того моменту, коли початок сексуального 

життя за середньостатистичними показниками вже не шкодить належному 

фізичному, психічному і соціальному розвитку неповнолітніх), а не, 

наприклад, шлюбний вік (в Україні це 18 років – як для жінок, так і 

чоловіків).  

На користь законодавчої зміни описання потерпілого від 

розглядуваного злочину вказує і співвідношення його безпосередніх об’єктів. 

Та обставина, що КПК (п. 5 ч. 2 ст. 242) продовжує зобов’язувати шляхом 

проведення експертизи встановлювати статеву зрілість потерпілої особи в 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених ст. 155 КК, є 
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проявом законодавчої неузгодженості, що підлягає усуненню (пріоритет – за 

нормою матеріального кримінального права). 

Щоправда, це саме можна сказати про вказівку на особу, яка не досягла 

14-річного віку, у викладених у редакції Закону від 6 грудня 2017 р. № 2227-

VIII статтях КК про відповідальність за зґвалтування та сексуальне 

насильство. Застосовуючи ст. 155 КК, треба, серед іншого, ураховувати те, 

що ця стаття КК перебуває у змістовній колізії з ч. 4 ст. 152 і ч. 4 ст. 153 КК 

(варто уточнити – у частині поєднаних із добровільною згодою дій 

сексуального характеру, вчинених повнолітньою особою стосовно 

малолітнього потерпілого).  

Системне і телеологічне тлумачення положень КК, урахування 

очевидної різниці в шкоді, заподіюваній малолітнім та особам, яким не 

виповнилось 16 років, унаслідок передчасних статевих зносин, а отже, у 

суспільній небезпеці порівнюваних злочинних дій дозволяє зробити висновок 

про те, що вчинення відповідних сексуальних дій стосовно малолітньої 

потерпілої особи потребує кваліфікації за ч. 4 ст. 152 або ч. 4 ст. 153 КК.  

Отже, потерпілим від злочину, передбаченого ст. 155 КК, має 

визнаватись лише та особа, якій вже виповнилось 14 років, але яка ще 

не досягла 16-річного віку.  

Об’єктивна сторона злочину полягає у природних або неприродних 

статевих зносинах з потерпілою особою. З погляду кваліфікації вчиненого за 

ст. 155 КК під природними статевими зносинами слід розуміти природний 

(гетеросексуальний) статевий акт або коїтус (його поняття розкривалось при 

аналізі складу злочину «зґвалтування»), а під неприродними статевими 

зносинами – відмінні від коїтусу дії сексуального характеру, причому як 

пов’язані з проникненням в один природних отворів тіла потерпілої особи, 

так і не пов’язані з таким проникненням. 

На користь відповідного традиційного (щоб не сказати – морально 

застарілого) описання злочинної поведінки особи в аналізованій статті КК 

можна зазначити, що термін «неприродний» на сучасному етапі не повинен 

сприйматись як такий, що несе на собі негатив (ч. 2 ст. 5 КК) не має 

зворотної дії в часі. 

Злочин, передбачений ст. 155 КК, визнається закінченим з початку 

вчинення хоча б однієї дії сексуального характеру. Не виключається 

можливість замаху на вчинення цього злочину (наприклад, суб’єкту не 

вдалося вчинити природний статевий акт через фізіологічні чинники).  

На кваліфікацію діяння за ст. 155 КК не впливає те, були статеві 

зносини одноразовими, неодноразовими або тривали більш-менш значний 

проміжок часу, набувши, наприклад, форми фактичного шлюбу. Водночас 

кількість дій сексуального характеру, вчинених з особою, якій не 

виповнилось 16 років, і час, протягом якого відбувалися статеві зносини, 

повинні братись до уваги при призначенні покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК).  

Мотивами такої згоди особи, яка не досягла 16-річного віку, на статеві 

природні або «неприродні» зносини з нею можуть бути цікавість, бажання 

привернути до себе увагу партнера, намір задовольнити свою статеву 
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пристрасть, корисливі спонукання тощо. Природні та «неприродні» статеві 

зносини при вчиненні злочину, передбаченого ст. 155 КК, не повинні 

поєднуватись із застосуванням фізичного насильства, погрозою його 

застосуванням або з використанням безпорадного стану, а так само з іншим 

примушуванням потерпілої особи, введенням її в оману тощо.  

На противагу вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не 

досягла 16-річного віку, залежно від змісту цих дій має кваліфікуватись за 

відповідними частинами ст. 152 або ст. 153. Якщо особа, яка не досягла 16-

річного віку, але якій виповнилось 14 років, була спочатку зґвалтована, а 

потім добровільно погодилась на вступ у статеві зносини, то дії винуватого 

треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 152 і ст. 155.  

Суб’єкт злочину – особа чоловічої або жіночої статі, якій виповнилось 

18 років. Оскільки Закон від 14 березня 2018 р. № 2334-VIII скасував 

злочинність аналізованого діяння, вчиненою особою, яка не є повнолітньою, 

то в цій частині він має зворотну дію в часі. Обґрунтованість такої 

законодавчої зміни зумовлена тим, що для особи, якій виповнилось 16 років, 

очевидною є антисоціальна спрямованість насильницьких дій сексуального 

характеру, але від неї важко вимагати, щоб вона виступала контролером 

сексуальної поведінки іншого неповнолітнього.  

Усвідомлювати суспільну небезпеку злочину проти неповнолітнього 

може лише дорослий. Крім цього, якщо під кримінально-правовою охороною 

перебуває не лише статева недоторканість особи, а й належний (у т. ч. 

статевий) розвиток усіх учасників статевих зносин, то кожного з них треба 

визнавати потерпілим. До того ж ст. 18 Конвенції РЄ про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства, вказуючи на 

необхідність криміналізації зайняття діяльністю сексуального характеру з 

дитиною, яка не досягла передбаченого законодавством віку статевого 

повноліття, водночас містить застереження про те, що це положення не 

поширюється на врегулювання статевих стосунків між неповнолітніми, які 

здійснюються за взаємною згодою. Якщо злочин, передбачений ст. 155 КК, 

набуває вигляду природних статевих зносин, то стать винуватої особи має 

бути протилежною статі потерпілої особи.  

Вчинення злочину спеціальним суб’єктом – близьким родичем або 

членом сім’ї, а так само особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання 

потерпілого або піклування про нього, – є підставою для інкримінування ч. 2 

ст. 155 КК.  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Помилка щодо досягнення особою, з якою здійснювались статеві зносини, 

16-річного віку, відповідальність за Статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку 75 ст. 155 КК виключає (фактична помилка в об’єкті 

посягання).  

Наприклад, це може мати місце у випадку того чи іншого порушення 

статевого дозрівання, зумовленого патологією ендокринної системи або 

генетичними аномаліями. Подібне питання кваліфікації висвітлювалось при 

аналізі складу злочину «зґвалтування» (його суб’єктивної сторони).  
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Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 155 КК) є вчинення його: 

1) близьким родичем або членом сім’ї, а так само особою, на яку покладено 

обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього;  

2) спричинення безплідності або інших тяжких наслідків.  

Примітка ст. 155 КК відсилає до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК, згідно з яким 

близькі родичі та члени сім’ї – це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 

мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, 

прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи 

усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 

піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом і мають взаємні права та обов’язки, у т. ч. особи, які спільно 

проживають, але не перебувають у шлюбі. 

Порядок визначення походження дитини від батьків залежно від того, 

чи перебувають вони у шлюбі, внесення відповідних записів до документів 

про народження дитини, а також порядок оспорювання батьківства і 

материнства встановлено законом. СК також містить правила визначення 

походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних 

репродуктивних технологій. Лише генетичний зв’язок між жінкою, яка 

виступила донором яйцеклітини, і дитиною не дає правових підстав 

визнавати таку жінку матір’ю. Сурогатна мати юридично також не 

вважається матір’ю дитини. У певних випадках батьківство або материнство 

може бути визнане за рішенням суду.  

З іншого боку, за ч. 2 ст. 155 КК можуть нести відповідальність і ті 

батьки, які у встановленому порядку були позбавлені батьківських прав. 

Вітчимом вважається нерідний батько – чоловік рідної матері дитини, а 

мачухою – нерідна мати – дружина рідного батька дитини, з якою вони 

проживають однією сім’єю. Якщо шлюб з батьком (матір’ю) дитини 

припинено внаслідок його (її) смерті, то вдова (вдівець), який залишається 

спільно проживати з дитиною, буде і надалі для останньої мачухою 

(вітчимом). У випадку розірвання шлюбу з батьком (матір’ю) дитини 

колишня дружина (колишній чоловік) уже не може вважатись мачухою 

(вітчимом) для дитини, навіть якщо вона (він) продовжує проживати з нею 

спільно.  

Відповідно до СК опіка і піклування встановлюються над дітьми, які 

залишились без батьківського піклування (батьки померли, визнані в 

судовому порядку безвісно відсутніми, померлими, недієздатними або 

обмежено дієздатними, позбавлені батьківських прав, відбувають покарання 

у місцях позбавлення волі, тривалий час хворіють тощо), і мають на меті 

забезпечення виховання таких дітей, а також захист їх особистих немайнових 

і майнових прав та інтересів. Різниця між поняттями опіки і піклування, яка 

не має значення з точки зору виховання підопічних дітей, зумовлена 

неоднаковим обсягом визначеної ЦК дієздатності осіб у віці до 14 років 

(малолітніх) і від 14 до 18 років (неповнолітніх).  

Опікун – це призначена органом опіки та піклування або судом за її 

згодою повнолітня дієздатна особа, яка здійснює опіку над дитиною, котрій 
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не виповнилось 14 років, а піклувальник – це зазначена особа, яка здійснює 

піклування над дитиною у віці від 14 до 18 років. Якщо позбавлена 

батьківського піклування дитина, яка не має опікуна чи піклувальника, 

постійно проживає в дитячому закладі або закладі охорони здоров’я, то 

функції опікуна чи піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію 

закладу і виконуються його керівником (директор, завідувач, головний 

лікар).  

З погляду застосування ч. 2 ст. 155 КК до опікунів і піклувальників не 

можуть бути віднесені ті, хто відповідно до ЦК здійснює опіку і піклування 

над визнаними недієздатними або обмежено дієздатними повнолітніми 

особами, оскільки останні не визнаються потерпілими від розглядуваного 

злочину. До осіб, на яких покладено обов’язки щодо виховання потерпілого 

або піклування про нього, слід відносити, зокрема: патронатного вихователя; 

прийомних батьків і батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу; 

особу, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої дитини або 

нагляд за нею на підставі договору (няня, гувернантка, домашній вчитель та 

ін.); відповідних працівників закладів охорони здоров’я, навчальних, 

позашкільних навчальних та інших закладів, зобов’язаних наглядати за 

дітьми і піклуватись про них (лікарні, будинки дитини, школи, дитячі 

садочки, оздоровчі табори, дитячі будинки, дитячі будинки-інтернати, 

школи-інтернати, притулки для дітей тощо).  

У певних випадках обов’язок утримувати своїх малолітніх і 

неповнолітніх онуків закон покладає на діда і бабу, а обов’язок утримувати 

малолітніх і неповнолітніх братів і сестер – на повнолітніх братів і сестер. 

Незважаючи на це, дід, баба, повнолітні брати і сестри не можуть бути 

визнані особами, на яких покладено обов’язки щодо виховання потерпілого 

або піклування про нього, як цього вимагає ч. 2 ст. 155 КК, оскільки СК не 

покладає на вказаних осіб (на відміну, зокрема, від батьків) такі особисті 

немайнові і відмінні від майнових (утримання) обов’язки, як обов’язки 

виховувати дитину, піклуватись про її здоров’я, фізичний, духовний і 

моральний розвиток, навчання.  

Однак, дід, баба, повнолітні брати і сестри згідно з КПК визнаються 

близькими родичами, а тому можуть нести відповідальність за ч. 2 ст. 155 

КК. Безплідність – це нездатність особи жіночої або чоловічої статі до 

запліднення, а в особи жіночої статі це також нездатність до виношування 

плоду та розродження (пологів).  

Безплідність може бути зумовлена механічними ушкодженнями 

статевих органів дівчини або хлопця, перенесеними інфекційними 

хворобами. Наприклад, до механічних ушкоджень жіночих статевих органів, 

що призводять до безплідності, відносять ушкодження пристінка піхви, 

піхви, шийки матки, стінок матки тощо. Безплідність у чоловіків може 

настати в результаті ушкодження отвору сечовивідного каналу, печеристих 

тіл статевого члена, передміхурової залози, сім’яних міхурців, яєчок тощо. 

Причиною безплідності може бути перенесена як жінками, так і чоловіками 

нервово-психологічна травма, яка спричиняється передчасними статевими 
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зносинами. Безплідність за ознакою втрати репродуктивної функції 

охоплюється поняттям тяжких тілесних ушкоджень.  

До інших тяжких наслідків, за наявності хоча б одного з яких дії 

винуватого повинні кваліфікуватись за ч. 2 ст. 155 КК, потрібно відносити, 

зокрема, тяжке тілесне ушкодження (у частині, що не охоплюється окремо 

згаданою у цій нормі безплідністю), смерть або самогубство потерпілої 

особи, зараження вірусом імунодефіциту людини або іншої невиліковної 

інфекційної хвороби.  

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 

Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 155 КК, має визнаватись 

лише та особа, якій вже виповнилось 14 років, але яка ще не досягла 16-

річного віку.  

Об’єктивна сторона злочину полягає у природних або неприродних 

статевих зносинах з потерпілою особою. З погляду кваліфікації вчиненого за 

ст. 155 КК під природними статевими зносинами слід розуміти природний 

(гетеросексуальний) статевий акт або коїтус (його поняття розкривалось при 

аналізі складу злочину «зґвалтування»), а під неприродними статевими 

зносинами – відмінні від коїтусу дії сексуального характеру, причому як 

пов’язані з проникненням в один природних отворів тіла потерпілої особи, 

так і не пов’язані з таким проникненням. 

Суб’єкт злочину – особа чоловічої або жіночої статі, якій виповнилось 

18 років.  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Помилка щодо досягнення особою, з якою здійснювались статеві зносини, 

16-річного віку, відповідальність за Статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку 75 ст. 155 КК виключає (фактична помилка в об’єкті 

посягання).  

 

5. СТ. 156 «РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ» КК УКРАЇНИ 

 

Розбещення неповнолітніх 

 

Стаття 16 Конвенції ООН про права дитини закріплює положення про 

те, що жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного 

втручання у здійснення її права на особисте життя. У поняття особистого 

життя включаються, зокрема, емоційні, любовні і сексуально-еротичні 

переживання й уподобання дитини, а також її право на отримання адекватної 

інформації, без якої вона не зможе самостійно розпоряджатись цією 

складною сферою свого життя. Згідно зі ст. 22 Конвенції РЄ про захист дітей 

від сексуальної експлуатації та сексуального насильства розбещенням дітей 

визнається умисне спонукання дитини, яка не досягала відповідного віку, 

спостерігати за сексуальним насильством або діяльністю сексуального 

характеру, навіть якщо вона не бере в цьому участі.  
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Стаття 156 КК (як і ст. 155, а також ч.ч. 4 ст. 152 і ст. 153 КК) 

відображає на законодавчому рівні проблему педофілії – статевого 

відхилення, яке проявляється у прагненні вчинювати дії сексуального 

характеру з дітьми. Водночас слід мати на увазі, що кримінально каране 

розбещення неповнолітніх, здатне викликати в потерпілих від цього злочину 

різні статеві збочення і травмування підліткової психіки, може й не мати на 

меті сексуальне задоволення винуватого.  

Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 156 

КК, є статева недоторканість особи, а додатковими – належний фізичний, 

психічний і соціальний розвиток неповнолітніх, суспільна моральність.  

Потерпілим від злочину виступає особа чоловічої або жіночої статі, 

яка не досягла 16-річного віку. У цьому сенсі слід констатувати часткову 

невідповідність назви аналізованої статті КК змісту диспозиції її ч. 1 

(неповнолітньою згідно з чинним цивільним і сімейним законодавством 

визнається особа, котра не досягли 18-річного віку).  

Розбещення малолітньої особи має кваліфікуватись за ч. 2 ст. 156 КК. 

Однак інкримінування цієї норми у випадку фізичного розбещення особи, 

якій не виповнилось 14 років, можливе тільки за умови, що скоєне не 

охоплюється диспозиціями ч. 4 ст. 152 і ч. 4 ст. 153 КК.  

Вчинення розпусних дій фізичного характеру щодо особи, яка досягла 

16-річного віку, може розглядатись як хуліганство, що відзначається 

винятковим цинізмом (ст. 296 КК), – за умови, що такі дії поєднуються з 

грубим порушенням громадського порядку, викликані прагненням 

продемонструвати явну неповагу до суспільства і не містять при цьому ознак 

складів злочинів, що посягають на статеву свободу особи (наприклад, ст. 153 

КК).  

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 156 КК, виражається 

у вчиненні різноманітних розпусних дій сексуального характеру, здатних 

викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх потерпілих. 

Розпусні дії можуть бути фізичними або інтелектуальними; для наявності 

складу розглядуваного злочину вони повинні вчинятись у присутності 

відповідного потерпілого – як безпосередній, так і такій, що забезпечується 

за допомогою Інтернету чи інших засобів зв’язку, і за сприйняття потерпілим 

розпусних дій.  

Фізичне розбещення – це, зокрема, оголення зовнішніх статевих 

органів винуватої або потерпілої особи, поцілунки, непристойні дотики, які 

викликають статеве збудження, навчання онанізму, вчинення у присутності 

потерпілого гетеросексуального коїтусу, мужолозтва або іншої дії 

сексуального характеру.  

Традиційно розпусними визнавались як безконтактні дії, так і 

сексуальні маніпуляції з тілом й особливо статевими органами потерпілої 

особи, винуватого або третьої особи.  

Наразі, однак, слід ураховувати, що природні або «неприродні» статеві 

зносини з особою, якій не виповнилось 16 років, за її добровільною згодою 

не визнаються фізичним розбещенням неповнолітніх із погляду 
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відповідальності за ст. 156 КК і мають кваліфікуватись за ст. 155 КК. 

Водночас виокремлення і подальше існування аналізованої кримінально-

правової заборони враховує, зокрема, можливість вчинення неохоплюваного 

диспозицією ст. 155 КК фізичного розбещення осіб, яким не виповнилось 16 

років.  

За наявності підстав зґвалтування або сексуальне насильство, вчинене у 

присутності відповідних потерпілих, може утворювати ідеальну сукупність 

злочинів, передбачених ст. 152 (ст. 153) і ст. 156 КК. Інтелектуальне 

розбещення може полягати, наприклад, у цинічних розмовах з потерпілим на 

сексуальні теми, у розповіді відвертих, натуралістичних сексуальних історій, 

фотографуванні потерпілих у різних сексуальних позах, демонстрації 

порнографічних предметів або примушуванні до перегляду відповідної 

продукції, схиленні (у т. ч. з використанням мережі Інтернет) до вчинення 

сексуальних дій, у т. ч. щодо винуватого. Інтелектуальні розпусні дії можуть 

класифіковані на: вербальні – відверто цинічні розмови, анекдоти, поради 

тощо; візуальні – демонстрація порнографічної книжкової, кіно-, фото- та 

відео продукції; аудіальні – прослуховування музичних носіїв 

натуралістичних сексуальних історій, пісень тощо.  

За наявності підстав дії, що становлять собою інтелектуальне 

розбещення, потребують додаткової кваліфікації за ст. 301 КК, яка 

передбачає відповідальність, зокрема, за виготовлення, зберігання 

порнографічних предметів, їх розповсюдження серед неповнолітніх, 

примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або 

кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру. 

Розпусні дії з потерпілою особою, вчинені безпосередньо перед 

зґвалтуванням, сексуальним насильством або статевими зносинами з особою, 

яка не досягла 16-річного віку, охоплюються відповідними частинами статей 

152, 153, 155 КК, оскільки в подібних випадках розбещення неповнолітніх з 

урахуванням спрямованості умислу винуватого розглядається лише як етап у 

вчиненні інших статевих злочинів.  

Наявність істотного розриву в часі між розпусними діями і вчиненням 

стосовно однієї й тієї ж потерпілої особи іншого статевого злочину, що 

виключає переростання одного злочинного діяння в інше, означає, що 

вчинене треба кваліфікувати за сукупністю відповідних злочинів. Якщо 

винуватий, маючи намір зґвалтувати неповнолітню особу або вчинити щодо 

неї сексуальне насильство, здійснив щодо неї розпусні дії, а закінчене 

зґвалтування або сексуальне насильство не вчинив з причин, не залежних від 

його волі, то скоєне потрібно кваліфікувати не за ст. 156, а за відповідними 

частинами ст. 15, ст. 152 (ст. 153) КК (конкуренція частини і цілого). Але 

якщо умисел вчинити зґвалтування або сексуальне насильство виник вже 

після закінчення розбещення потерпілої особи, то скоєне утворює реальну 

сукупність відповідних злочинів.  

У разі, коли розбещення неповнолітнього передувало зґвалтуванню або 

сексуальному насильству, від доведення до кінця якого особа добровільно 

відмовилась, її дії за наявності підстав слід кваліфікувати за ст. 156 КК. 
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Розбещення неповнолітніх є закінченим злочином з моменту початку 

вчинення розпусних дій (формальний). Згода потерпілого на вчинення щодо 

нього таких дій, а так само результативність останніх на кваліфікацію за ст. 

156 КК не впливають. Диспозиція ч. 1 аналізованої статті КК не виключає 

насильницький характер розпусних дій. Розбещення неповнолітніх, яке 

поєднується з побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень, 

погрозою вбивством, зараженням вірусом імунодефіциту людини або іншої 

невиліковної інфекційної хвороби, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів 

– за ст. 156 КК і певною нормою про кримінальну відповідальність за злочин 

проти життя або здоров’я особи. Розглядуваний злочин може утворювати 

сукупність і зі злочинами проти моральності, передбаченими ст. 301, ст. 302 

або ст. 303 КК.  

Суб’єктом злочину є осудна особа чоловічої або жіночої статі, яка 

досягла 16-річного віку. КК варто змінити таким чином, щоб суб’єктом 

розбещення неповнолітніх виступала повнолітня особа (аргументи на 

користь такого вирішення питання викладались при аналізі ст. 155 КК). У ст. 

156 КК встановлено відповідальність за розпусні дії незалежно від їх гетеро- 

або гомосексуальної спрямованості, а тому винуватий і потерпілий можуть 

бути особами як однієї, так і різної статі.  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Особливості усвідомлення винуватою особою віку потерпілої особи 

розкривались при аналізі складу злочину «зґвалтування».  

У разі помилки особи щодо віку потерпілого відповідальність за ст. 156 

КК повинна виключатись. Розпусні дії, карані за ст. 156 КК, зазвичай 

спрямовані на задоволення винуватим своєї статевої пристрасті, на 

збудження у неповнолітньої особи статевого інстинкту або його задоволення. 

Але мотиви цього злочину не впливають на його кваліфікацію. Розбещувач 

може керуватись не лише сексуальними, а й іншими спонуканнями (помста 

близьким, подальше втягнення у проституцію тощо).  

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 156 КК) є вчинення 

розпусних дій: 1) щодо малолітньої особи (нею є особа, якій на момент 

вчинення злочину не виповнилось 14 років); 2) членом сім’ї, близьким 

родичем або особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання 

потерпілого чи піклування про нього (про таких осіб йшлось при розкритті 

кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 155 КК). 

 

Потерпілим від злочину виступає особа чоловічої або жіночої статі, яка 

не досягла 16-річного віку. У цьому сенсі слід констатувати часткову 

невідповідність назви аналізованої статті КК змісту диспозиції її ч. 1 

(неповнолітньою згідно з чинним цивільним і сімейним законодавством 

визнається особа, котра не досягли 18-річного віку).  

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 156 КК, виражається у 

вчиненні різноманітних розпусних дій сексуального характеру, здатних 

викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх потерпілих. 

Розпусні дії можуть бути фізичними або інтелектуальними; для наявності 
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складу розглядуваного злочину вони повинні вчинятись у присутності 

відповідного потерпілого – як безпосередній, так і такій, що забезпечується 

за допомогою Інтернету чи інших засобів зв’язку, і за сприйняття потерпілим 

розпусних дій.  

Суб’єктом злочину є осудна особа чоловічої або жіночої статі, яка 

досягла 16-річного віку. КК варто змінити таким чином, щоб суб’єктом 

розбещення неповнолітніх виступала повнолітня особа (аргументи на 

користь такого вирішення питання викладались при аналізі ст. 155 КК). У ст. 

156 КК встановлено відповідальність за розпусні дії незалежно від їх гетеро- 

або гомосексуальної спрямованості, а тому винуватий і потерпілий можуть 

бути особами як однієї, так і різної статі.  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Особливості усвідомлення винуватою особою віку потерпілої особи 

розкривались при аналізі складу злочину «зґвалтування». 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ  

Потерпілим від злочину виступає особа чоловічої або жіночої статі, яка 

не досягла 16-річного віку. У цьому сенсі слід констатувати часткову 

невідповідність назви аналізованої статті КК змісту диспозиції її ч. 1 

(неповнолітньою згідно з чинним цивільним і сімейним законодавством 

визнається особа, котра не досягли 18-річного віку).  

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 156 КК, виражається у 

вчиненні різноманітних розпусних дій сексуального характеру, здатних 

викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх потерпілих. 

Розпусні дії можуть бути фізичними або інтелектуальними; для наявності 

складу розглядуваного злочину вони повинні вчинятись у присутності 

відповідного потерпілого – як безпосередній, так і такій, що забезпечується 

за допомогою Інтернету чи інших засобів зв’язку, і за сприйняття потерпілим 

розпусних дій.  

Суб’єктом злочину є осудна особа чоловічої або жіночої статі, яка 

досягла 16-річного віку. КК варто змінити таким чином, щоб суб’єктом 

розбещення неповнолітніх виступала повнолітня особа (аргументи на 

користь такого вирішення питання викладались при аналізі ст. 155 КК). У ст. 

156 КК встановлено відповідальність за розпусні дії незалежно від їх гетеро- 

або гомосексуальної спрямованості, а тому винуватий і потерпілий можуть 

бути особами як однієї, так і різної статі.  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Особливості усвідомлення винуватою особою віку потерпілої особи 

розкривались при аналізі складу злочину «зґвалтування».  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Статеві злочини - передбачені кримінальним законом умисні суспільно 

небезпечні сексуальні посягання на статеву свободу чи статеву 

недоторканість особи, умови нормального фізичного й морального розвитку 

неповнолітніх та нормальний уклад в сфері статевих відносин, що 
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спричиняють фізичну і моральну шкоду особі, а також порушують 

нормальний моральний і фізичний розвиток неповнолітньої особи. 

В цілому по лекції в якості висновку належить зауважити, що статеві 

злочини представляють собою підвищений ступінь суспільної небезпеки, яка 

характеризується виключною аморальністю та цинічністю дій винних. 

Посягаючи на статеву свободу потерпілої особи або її статеву 

недоторканість, ці злочини принижують гідність цієї особи, психічно 

травмують її, можуть причинити суттєву шкоду її здоров’ю. 
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ЛЕКЦІЯ 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІТЕМА № 26.  
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

 

I. Загальна характеристика злочинів проти власності. 

 

II. Викрадення чужого майна: 

- шляхом крадіжки; 

- шляхом грабежу; 

- шляхом розбою; 

- вимагання чужого майна; 

- шляхом шахрайства; 

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем. 

 

III. Спричинення майнової шкоди без ознак викрадення: 

- шляхом обману або зловживання довірою; 

- привласнення особою знайденого або чужого майна, 

що випадково опинилося у неї. 

 

IV. Некорисливі посягання на власність: 

- знищення або пошкодження чужого майна; 

- погроза знищення майна; 

- порушення обов’язків щодо охорони майна; 

- придбання, отримання, зберігання чи збут майна, 

одержаного злочинним шляхом. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

системним викладанням змісту питань даної теми допомогти вам 

з’ясувати (усвідомити) поняття викрадення та інших посягань на власність, їх 

форми та види, відмежування цих посягань від суміжних складів злочинів 

 

 

ВСТУП 

Держава зацікавлена не тільки в кримінально-правовій охороні 

Конституційного ладу України, основ управління в тій чи іншій області, але 

також і у захисті від злочинних посягань ВЛАСНОСТІ. 

Згідно з ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, 

користуватись і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може 

протиправно позбавлений права власності. Ст. 13 Конституції наголошує, 

що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності. 

Українська держава є суверенною у регулюванні усіх відносин власності 

на своїй території. 

Суб’єктами права власності є український народ та інші учасники 

цивільних відносин: фізичні особи та юридичні особи. Учасниками 

цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, 

територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права 

(ст.ст. 2, 318 ЦК України). 

Власність в Україні закріплена у таких формах (ст.ст. 325-327 ЦК 

України): 

- приватна (власність фізичних та юридичних осіб); 

- державна; 

- комунальна 

і всі форми власності є рівноправними. Держава створює рівні умови 

для розвитку усіх форм власності та їх захист. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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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. 

 

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Злочинами проти власності називаються передбачені Кримінальним 

кодексом України діяння (статті 185-198), що посягають на економічні 

відносини власності. 

Таким чином, родовим об'єктом злочинів проти власності є економічні 

відносини власності як закріплювані суспільством і державою можливості 

власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном. 

Видовими об'єктами злочинів проти власності є ті суспільні відносини 

власності, на які посягають окремі, конкретні види злочинів - крадіжки, 

грабежі, розбої, шахрайства і т. ін. 

Безпосереднім об'єктом злочинів проти власності є власність окремої 

особи (фізичної чи юридичної). 

Предметами злочинів проти власності є: 

1. Майно - матеріальні речі, створені працею людей для задоволення 

матеріальних і культурних потреб, що мають вартість і ціну. 

2. Гроші - національна та іноземна валюта, що знаходиться в обігові, а 

також інша валюта і валютні цінності. 

3. Цінні папери - облігації, чеки, сертифікати, векселі, акції тощо. 

Із суб'єктивних ознак злочинів проти власності найбільше практичне 

значення мають мотив і мета. Майже всі злочини проти власності 

вчинюються із корисливих мотивів з метою неправомірного збагачення, 

нелегального набуття майна, грошей, цінностей; з інших спонукань (помсти, 

кар’єризму, хуліганства) можуть бути скоєні лише два злочини - погроза 

знищення чужого майна (ст. 195 КК) і умисне знищення або пошкодження 

чужого майна (ст. 194 КК). 

З урахуванням способу вчинення, а також мотиву і мети всі злочини 

проти власності розподіляються на три групи: 

1. Викрадення чужого майна (грошей, цінностей). Такими є: крадіжка 

(ст. 185 КК), грабіж (ст. 186 КК), шахрайство (ст. 190 КК), привласнення, 

розтрата і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем 

(ст. 191 КК), розбій (ст. 187 КК), вимагання (ст. 189 КК). Ці злочини 

характеризуються протиправним корисливим заволодінням чужим майном, 

поєднаним з вилученням цього майна з володіння власника. 

2. Спричинення власникові майнової шкоди. Це також корисливі 

посягання на власність, але вони не мають ознак викрадення – спричинення 

майнової шкоди обманом або зловживанням довір'я (ст. 192 КК), 

привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, 

чужого майна (ст. 193 КК). Ці злочини вчинюються також з корисливих 

мотивів, але вони не поєднані з безпосереднім вилученням чужого майна із 

володіння власника. 
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3. Некорисливі посягання на власність. До них належать умисне 

знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК), необережне 

знищення чужого майна (ст. 196 КК), злочинно недбале ставлення до 

охорони чужого майна (ст. 197 КК), а також погроза знищення чужого майна 

(ст. 195 КК). 

Окремим злочином, віднесеним до розділу VI «Злочини проти 

власності», є передбачений ст. 198 КК злочин, який безпосередньо на 

економічні відносини власності не посягає, а лише сприяє посяганням на 

власність. 

Не обіцяне заздалегідь придбання чи збут майна, що було викраденим 

(крадіжкою, грабежем, розбоєм чи шахрайством або іншим чином), надає 

злодієві суттєву допомогу у реалізації здобутого злочином, оскільки у 

злочинця часто немає проблеми вкрасти, а є проблема реалізації викраденого. 

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, суспільна сутність і шкідливість злочинів проти 

власності полягає у тому, що вони руйнують, пошкоджують чи зовсім 

знищують економічні відносини власності, позбавляють власника 

можливостей володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. 

Одним із способів захисту права власності з боку держави є кримінально-

правова охорона його від злочинних посягань на нього. В Розділі VI 

Особливої частини КК розміщені статті, які передбачають кримінальну 

відповідальність за різні види злочинних посягань на чуже майно, незалежно 

від форм власності. Ці злочини за певними ознаками з урахуванням мотиву й 

мети поділяються на три групи. 

 

 

II. ВИКРАДЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 

Викраденням у кримінальному праві називається корисливе, 

протиправне і неоплатне заволодіння чужим майном або іншими предметами 

власності з метою звернути їх у свою власність. Немає ніяких підстав 

вважати ознакою викрадення вилучення майна із фондів власника, оскільки 

така його властивість визначається заволодінням майна, яке без вилучення 

неможливе 

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 

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. 

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. 

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 
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особа має реальну можливість ним скористатися чи розпорядитися (продати, 

віддати, поміняти і т. ін.). 

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. 

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; 

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; 
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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 

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. 

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 
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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. 

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. 

Згідно з пунктом 4 примітки до 4 ст. 185 КК викрадення чужого майна 

визнається вчиненим в особливо великих розмірах, якщо воно вчинено 

однією особою чи групою осіб на суму, яка у шістсот і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

При визначенні особливо великого розміру викрадення враховуються: 

1 Всі викрадення, вчинені винним, незалежно від витоку, способу, 

форми і часу вчинення злочинів. 

2. Вся вартість викраденого групою осіб незалежно від частки, 

отриманої кожним співучасником (вирішальним є не розмір прибутку 

кожного злодія, а розмір заподіяної власнику майнової шкоди їх спільними 

діями). 

Разом з тим при вчиненні викрадення в особливо великих розмірах 

групою осіб, дії окремого співучасника кваліфікуються за відповідними 

частинами ст. 185-191 КК тільки у випадках, коли ця особа брала 

безпосередню участь у викраденні чи допомагала в цьому іншим 

співучасникам. 

У загальну суму викраденого не зараховується вартість викраденого 

злочинами: 

1) за які особа вже була засуджена, чи відносно яких спливли строки 

давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 49 КК), 

2) які були вчинені одним із співучасників самостійно, незалежно від 

інших. 

Таємно - означає непомітно: 

1) для власника, володаря або охоронця - за їх відсутності, 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 



 101 

усвідомлюють сутності того, що відбувається. 

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 вартості є 

адміністративним правопорушенням – дрібним викраденням (ст. 51 КУпАП). 

Проникнення - це термін не технічний, а юридичний. Головне в ньому - 

не фізичне пересування чи перебування, не фізичний рух, а його юридичний 

зміст - за дозволом чи без нього особа перебувала в приміщені, сховищі чи в 

житлі; легальне чи нелегально вона ввійшла, вторглась до приміщення, 

сховища, житла. 

 «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). 

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. 

Неправильно, наприклад, були кваліфіковані за ч. 2 ст. 186 КК дії У. 

Його було засуджено за те, що він викрав у М. золоту обручку. Проте у 

судовому засіданні У. заявив, що попросив у М. обручку і гроші для передачі 

їх Ч., якому вони належали, але цього не зробив і їх привласнив. Таким 

чином, У. вчинив не грабіж, а шахрайство . 

У залежності від способу викрадення (таємно чи відкрито) його дії в 

такому випадку кваліфікуються як крадіжка чи грабіж (ненасильницький). 

Заподіяння потерпілому при цьому певної шкоди здоров'ю утворює окремий 

злочин проти особи і кваліфікується за сукупністю злочинів. 

Не утворює насильницького (ч. 2 ст. 186 КК) грабежу викрадення 

способом «хапка» (хапання), оскільки винний в такому випадку застосовує 

не насильство, а розраховує на несподіваність і раптовість своїх дій. 

Грабіж вчинюється умисно і лише з прямим умислом, оскільки винний 

діє з корисливою метою - заволодіти чужим майном. 

Кримінальна відповідальність за грабіж (ст. 186 КК) настає з 

чотирнадцяти років. 

 

Викрадення чужого майна шляхом розбою (ст. 187 КК) 

Найбільше небезпечним способом викрадення є розбій (ст. 187 КК). 

Розбоєм визнається напад з метою заволодіння чужим майном, 

поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, особи, яка 

зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (ч. 1 

ст. 187 КК). 
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Обов'язковою ознакою розбою, як і будь-якого іншого викрадення, є 

корисливий мотив нападу. Напад, вчинений не з корисливих спонукань а, 

наприклад, за мотивом помсти, ревнощів чи хуліганських спонукань, не може 

кваліфікуватися як розбій. 

Напад при розбою характеризується несподіваним фізичним чи 

психічним впливом на потерпілого, застосуванням фізичної сили чи погроз 

відкрито раптово, несподівано. 

На відміну від грабежу насильство при розбою характеризується тим, 

що воно є небезпечним для життя чи здоров'я - в момент його застосування 

воно утворює загрозу життю чи здоров'ю потерпілого. 

Небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого насильство - це 

заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило 

короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату працездатності, 

середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші 

насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були 

небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння. До останніх, 

зокрема, слід відносити насильство, що призвело до втрати свідомості чи 

носило характер мордування, здушення шиї, скидання з висоти, застосування 

електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо. 

Застосування до потерпілого без його згоди наркотичних засобів, 

отруйних чи сильнодіючих речовин (газів) з метою заволодіння майном чи 

грішми належить розглядати як насильство і в залежності від того, було воно 

небезпечним для життя або здоров'я чи не було, кваліфікувати як грабіж (ч. 2 

ст. 186 КК) чи розбій за відповідною частиною ст. 187КК. 

Якщо в процесі розбою потерпілому були заподіяні легкі тілесні 

ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або 

короткочасну втрату працездатності, середньої тяжкості тілесного 

ушкодження, позбавлення волі, вчинене способом, небезпечним для життя 

або здоров'я потерпілого, нанесення побоїв, що носили характер мордування, 

всі ці дії охоплюються ст. 187 КК і додаткової кваліфікації за іншими 

статтями КК не потребують. 

Умисне заподіяння при розбої тяжкого тілесного ушкодження, що не 

призвело до смерті потерпілого, не потребує додаткової кваліфікації за ч. 1 

чи ч. 2 ст. 121 КК, оскільки воно повністю охоплюється ч. 4 ст. 187 КК. 

Оскільки розбійницький напад не охоплює заподіяння смерті 

потерпілого, то навмисне чи необережне вбивство потерпілого під час 

розбійного нападу у всіх випадках утворює сукупність злочинів (п. 6 ч. 2 ст. 

115 та ч. 4 ст. 187 КК або ст. 119 та ч. 4 ст. 187 КК), як і тоді, коли 

потерпілому були заподіяні навмисні тяжкі тілесні ушкодження, від яких 

настала смерть (ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 187 КК). 

Насильство при розбою як і при грабежі, застосовується з метою: 

а) заволодіти чужим майном чи отримати доступ до нього; 

б) утримати уже вилучене, захоплене майно. Як розбій кваліфікуються 

дії особи і тоді, коли вона викрала майно засобом крадіжки чи грабежу, а 

після - з метою утримання викраденого майна, застосувала насильство, 
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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. 

Розбій визнається закінченим з моменту нападу, поєднаного з 

застосуванням або з погрозою застосування насильства, небезпечного для 

життя чи здоров'я, незалежно від того, заволоділа особа майном (грішми) чи 

ні. З моменту нападу в діях винного є склад закінченого злочину, хоча злочин 

ще може продовжуватися. Тому дії осіб, які приєдналися до злочину, хоча б і 

після нападу, але до ще не закінченого злочину, кваліфікуються як дії 

співвиконавців розбою за ч. 2 ст. 187 КК як вчинення розбою групою осіб. 

Якщо розбійний напад вчинюється за попередньою змовою групою осіб, 

то для звинувачення в розбої не потрібно щоб кожен співучасник нападу 

застосовував насильницькі дії, спрямовані на заподіяння шкоди потерпілому 

чи висловлював погрозу їх вчинити. Спільні дії всіх співучасників розбійного 

нападу, якщо тільки дехто з нападаючих застосував насильство (крім 

ексцесу, коли співучасник не знав про намір інших застосувати насильство, 

небезпечне для життя чи здоров'я), кваліфікуються як розбій, вчинений за 

попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 187 КК. 

Суб'єктивна сторона розбою характеризується прямим умислом - суб'єкт 

чинить напад з метою неправомірно заволодіти чужим майном, тобто 

усвідомлює суспільну небезпечність своїх дій і бажає заподіяти майнову 

шкоду власникові. 

Кримінальну відповідальність за розбій несуть всі осудні особи, що 

досягли чотирнадцятирічного віку. 

Вимагання (ст. 189 КК) 

Вимагання (ст. 189 КК) полягає у вимозі передачі винному: 

1) чужого майна, грошей; 

2) права на майно, або 

3) виконання на користь винного будь-яких дій майнового характеру; 

4) обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб; 

5) розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі 

бажають зберегти в таємниці; 

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 
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не призвело до короткочасного розладу здоров'я або короткочасної втрати 

працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (нанесення 

ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі) за умови, що вони 

не були небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння. Такі 

насильницькі дії, вчинені при вимаганні, повністю охоплюються ч. 1 ст. 189 

КК і додаткової кваліфікації за іншими статтями КК потребують. 

Небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого насильства (ч. 3 ст. 189 

КК) - це заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило 

короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату працездатності, 

середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші 

насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були 

небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння. Це може бути 

насильство, що призвело до втрати свідомості чи носило характер 

мордування, стискування шиї, застосування електроструму, зброї, 

спеціальних знарядь тощо. 

Застосування до потерпілого наркотичних засобів, отруйних чи 

сильнодіючих речовин (газів) з метою заволодіння його майном 

кваліфікується як вимагання за ч. 1 і ч. 2, або ч. 3 ст. 189 КК в залежності від 

того, було воно небезпечним для життя або здоров'я чи не було. 

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. 

 

Крім загальних кваліфікуючих ознак (повторність, попередня змова, 

група осіб та ін.), вимагання визнається кваліфікованим, якщо воно вчинене: 

а) організованою групою або 

б) завдало великої шкоди, або 

в) вчинене службовою особою, з використанням свого службового 

становища. 

 

Організованою групою називається стійке об'єднання трьох і більше 

осіб, які спеціально зорганізувалися для спільної злочинної діяльності, про 

наявність цієї кваліфікуючої ознаки можуть свідчити: 

а) розроблений (хоча б у загальних рисах) і схвалений учасниками групи 

план злочинної діяльності або вчинення конкретного злочину; 
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б) розподіл ролей; 

в) наявність організатора (керівника) групи; 

г) прикриття своєї діяльності, як своїми силами, так і з допомогою 

сторонніх осіб (в тому числі і підкупом хабарами службових осіб); 

д) вербування нових членів; 

е) наявність загальних правил поведінки; 

ж) наявність матеріальної бази - транспорту, приміщень, сховищ, коштів 

тощо (Див.: п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 

грудня 1992 р.). 

 

Від банди організована група відрізняється лише ознакою озброєності. 

Тому якщо організована група озброєна, то відповідальність її керівника і 

членів, які вчинили вимагання чужого майна чи грошей, настає за ст. 257 КК. 

Кваліфікувати їх дії додатково за ч. 4 ст. 189 КК непотрібно. 

При визначенні шкоди у великих чи особливо великих розмірах 

враховується: 

вартість викраденого на час вчинення злочину. 

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 президія обласного суду перекваліфікувала дії М. і П. 

на ч. 2 ст. 189 КК. 

 

Частина 4 ст. 189 КК визнає вимагання особливо кваліфікованим, якщо 

воно було вчинене із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що 

спричинило втрату будь-якого органу або втрату його функцій, душевну 

хворобу чи інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою 

працездатності не менше ніж на одну третину, або переривання вагітності чи 

непоправне знівечення обличчя, заподіяння смерті чи таких само тілесних 

ушкоджень третім особам, заподіяння останнім великої шкоди, а також інші 

наслідки, які суд з урахуванням конкретних обставин може визнати тяжкими. 

Якщо винна особа вчинила крадіжку, грабіж, розбій, шахрайство, 

привласнення чи розтрату, або вимагання і в її діях є декілька кваліфікуючих 

ознак, передбачених різними частинами тієї чи іншої статті, вчинене 

кваліфікується за тією частиною, яка передбачає більш тяжкий злочин.  

При цьому всі кваліфікуючі ознаки злочину повинні бути осудні 

винному і вказані у всіх процесуальних документах - у постанові про 

притягнення як обвинуваченого, обвинувальному висновку і в мотивованій 

частині вироку. 

Суб'єктивна сторона вимагання чужого майна (ст.189 КК) 

характеризується прямим умислом і корисливою метою - застосуванням 
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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. 

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). 
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Найбільш істотними ознаками шахрайства є такі його властивості: 

1. Особа, яка передає винному майно чи гроші, не усвідомлює факту 

обману. 

2. Особа, яка передає винному майно чи гроші, помиляючись вважає, що 

отримання - передача майна є правомірною і вона добровільно передає його 

винному назавжди. 

3. Разом з передачею майна чи грошей винному передаються і всі 

повноваження власника (або частина їх). 

Шахрайство відрізняється від такої крадіжки за характером і змістом 

передачі майна: 

1. Якщо при передачі майна винному передаються також і повноваження 

власника або хоча б частина їх, то викрадання кваліфікується як шахрайство 

за ст. 190 КК. 

2. Якщо ж при передачі майна винному ні в якій мірі повноваження 

власника не передаються, а майно йому передається для охорони, передачі 

третім особам, перевезення, то викрадення кваліфікується як крадіжка за ст. 

185 КК. 

 

Шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном, з 

моменту передачі йому майна, оскільки воно передається йому добровільно, 

то з цього моменту він має можливість ним розпоряджатися. 

Суб'єктивна сторона шахрайства характеризується прямим умислом і 

корисливою метою - застосуванням обману заволодіти чужим майном, 

грішми, цінностями. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, належить зауважити, що злочини цієї групи 

характеризуються підвищеною суспільною небезпечністю в силу того, що всі 

вони мають корисливу спрямованість, передбачають мету незаконного 

збагачення за рахунок чужого майна. Крім того, деякі з них, зокрема, 

насильницький грабіж (ч. 2 ст. 186), розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189) 

посягають не тільки на власність, а й на особу, на її життя, здоров’я або 

тілесну недоторканість. З об’єктивної сторони більшість з цих злочинів 

сконструйовані законодавцем як злочини з матеріальним складом – їх 

обов’язковою ознакою є заподіяння в результаті протиправного діяння 

суспільно небезпечних наслідків у вигляді майнової шкоди потерпілим. 

 

 

III. СПРИЧИНЕННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ БЕЗ ОЗНАК 

ВИКРАДЕННЯ 

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.) 
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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. 

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. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 192 КК, 

характеризується прямим умислом, оскільки винна особа з корисливою 

метою утримує і не передає власникові належне йому майно чи гроші. 

Необережне заподіяння майнової шкоди (внаслідок помилки чи недбалості) 

складу злочину не утворює і кримінальної відповідальності не тягне. 

Суб'єктами відповідальності за ст. 192 КК є особи, які зобов'язані 

сплачувати платежі, збори і т. інше, що досягли шістнадцятирічного віку. 

Службові особи підприємств, установ і організацій, незалежно від форм 

власності, за умисне ухилення від - сплати податків, зборів або інших 

обов'язкових платежів, а також фізичні особи за такі ж діяння, якщо це 

призвело до заподіяння шкоди у значних розмірах (на суму в сто і більше 

разів більшу установленого законодавством неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян) підлягають відповідальності за ст. 212 КК. 

 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї (ст. 193 КК) 

Сутність злочину, передбаченого ст. 193 КК - полягає у зверненні у свою 

власність винним чужого майна, яке завідомо для винного належить не йому. 

Предметом привласнення може бути тільки чуже майно - яке, як 

свідчить практика, має вартість у кілька разів більшу кількох 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян і має особливу історичну, 

наукову, художню чи культурну цінність, а також скарб. 

До предметів привласнення закон відносить два види майна (речей): 

1) майно (річ) знайдене і 

2) майно (річ), які випадково опинилися у винної особи. 

 

Знайти можна лише те, що було загублено. Не може вважатися 

знайденим те, що лежить на своєму місці, там, де воно завжди перебуває. 

Той, хто привласнює річ, яка знаходиться на своєму постійному місці, 

там, де вона завжди знаходиться, визнається, що він не знайшов й, а викрав. 

Загубленою у кримінальному праві визнається річ (майно), яка: 

1) вибула із володіння власника, охоронця або особи, якій вона була 

доручена; 
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2) знаходиться у випадковому місці, там, де вона звичайно не лежить, не 

на місці свого постійного чи звичайного знаходження (наприклад, гаманець з 

грішми на дорозі, золотий годинник в лісі на дереві тощо). 

 

Загубленим можна визнати лише те, що має сукупність цих ознак. 

Деяке майно взагалі не може бути загублено, наприклад, будинок, 

автомобіль тощо. Не визнається загубленим майно (річ,) яке було залишене 

або забуте власником чи володарем у громадському місці (у службовому 

приміщенні, у громадському транспорті, на пляжі, тощо). Привласнення 

худоби, яка знаходилась на пасовищі, хоча і була тимчасово залишена без 

догляду, теж кваліфікується як викрадання за ст. 185, а не за ст. 193 КК. 

Таким чином кваліфікується і привласнення майна, яке було викрадено і 

сховано іншими особами. 

Чуже майно може випадково опинитися у винної особи внаслідок 

помилки, яка була викрита винним потім, після отримання цього майна чи 

грошей. 

Такі помилки трапляються у роботі матеріально відповідальних осіб, які 

передають матеріальні цінності чи гроші зі складів, із кас, в підприємствах 

торгівлі тощо. 

Якщо особа, яка отримує майно чи гроші, зрозуміла помилку під час 

отримання - передачі їй майна чи грошей і змовчала про це, маючи намір 

привласнити те, що їй передали помилково, то її дії кваліфікуються як 

шахрайство, оскільки вона застосувала обман - не повідомила про обставини, 

для цього випадку істотні і обов'язкові. Привласнення предметів, що були 

видобуті винним із надр землі, наприклад, золота, дорогоцінних каменів і т. 

ін., не утворює складу цього злочину (ст. 193 КК). Такі дії кваліфікуються за 

ст.214КК. 

Привласнення чужого майна вважається закінченим злочином з моменту 

звернення майна у свою власність, з моменту заволодіння майном. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 193 КК, 

характеризується завідомістю належності привласненого майна іншій особі. 

Винна особа при вчиненні злочину усвідомлює, що майно, безсумнівно, 

належить не їй і що, привласнюючи його, вона заподіює власникові шкоду. 

При помилці в належності майна складу злочину не утворюється, 

Суб'єктами, відповідальності за ст. 193 КК є всі осудні особи що досягли віку 

шістнадцяти років. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, належить зауважити, що ці злочини як і попередня група 

злочинів таж характеризуються такими низинними ознаками як корисливим 

мотивом та метою – незаконне збагачення за рахунок чужого майна. Проте 

вони відрізняються від них тим, що не пов’язані з вилученням чужого майна 

із державних, колективних фондів чи володіння окремими громадянами і не 

завдають прямих збитків, а винний, використовуючи чуже майно або 
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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. 

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). 

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, Національної поліції України чи безпеки та їх близьким, 

кваліфікується за ст. 347, 378 КК. 

Пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, 

проводного мовлення або споруд чи обладнання ліній зв'язку кваліфікується 

за ст. 360 КК. 

Знищення і зруйнування пам'яток історії і культури або природних 

об'єктів, які були взяті під охорону держави, кваліфікуються за ст. 298 і за 

ст. 252 КК. 

Знищення або пошкодження військового майна - зброї, боєприпасів, 

засобів пересування, військової техніки чи іншого майна - кваліфікується за 

ст. 411 КК. 

Знищення чи пошкодження чужого майна, відповідальність за яке 

передбачена статтею 194 КК, може бути вчинено із різних спонукань - 

помсти, ревнощів, хуліганства. 

Умисне знищення або пошкодження чужого майна підпалом або іншим 

загально-небезпечним способом, яке спричинило людські жертви (за умовою 
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необережної загибелі хоча б однієї особи; навмисно заподіяна смерть 

утворює сукупність злочинів), або завдало особливо великої шкоди 

(зруйнування важливого об'єкту, заподіяння тілесних ушкоджень кільком 

потерпілим, і т. інше) кваліфікуються за ч. 2 ст. 194 КК. До «особливо 

великої шкоди» внаслідок знищення або пошкодження чужого майна 

належить, наприклад, виведення з ладу повністю або на тривалий час 

виробничих підприємств (окремих цехів, дільниць) та інших важливих 

споруд (гребель системи водо- та енергопостачання, зв'язку тощо), загибель 

великої кількості худоби, спалення або пошкодження майна та інше 

заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах . 

Іншими тяжкими наслідками визнається заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень одній або кільком особам, середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень двом та більше потерпілим або заподіяння значної матеріальної 

шкоди державній, громадській організації або громадянам. При вирішенні 

питання про те, чи є матеріальні збитки значними або особливо великими, 

враховується не тільки вартість, розмір знищеного або пошкодженого майна 

в натуральному вигляді (вага, обсяг, кількість предметів) але і його 

значимість для народного господарства. 

Кримінальна відповідальність за необережне знищення або 

пошкодження чужого майна настає тільки тоді, коли це спричинило: а) 

людські жертви - загибель хоча б однієї людини3, або б) інші тяжкі наслідки 

- значні зруйнування важливих об'єктів, заподіяння особливо великої 

матеріальної шкоди, тяжких тілесних ушкоджень кільком потерпілимі т. ін. 

Кримінальна відповідальність настає як за умисне (ст. 194 КК), так і за 

необережне (ст. 196 КК) знищення чи пошкодження чужого майна. 

Відповідальність за умисне знищення або пошкодження чужого майна 

за ч. 2 ст. 194 КК настає з чотирнадцяти років, а за ч. 1 ст. 194 КК - з 

шістнадцяти років. 

Відповідальність за необережне знищення чи пошкодження чужого 

майна (ст. 196 КК) настає з шістнадцяти років. 

Погроза знищення майна (ст. 195 КК) 

Знищенням називається повне зіпсування майна, приведення майна до 

такого стану, у якому воно вже не може використовуватися за своїм 

призначенням через повну втрату господарсько-економічних властивостей і 

не 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 
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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. 

 

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. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 197 КК, 

характеризується необережною виною - суб'єкт не передбачав пошкодження, 

загибелі чи викрадення охоронюваного майна, але міг і повинен був такі 

наслідки передбачити, або самовпевнено розраховував на якість обставини, 

що такі наслідки не настануть. Відповідальними за злочинно недбалу 

охорону чужого майна є лише особи, які юридично були зобов'язані 

забезпечити належну охорону чужого майна (сторожі, охоронці, комірники та 

ін.). 

Придбання, отримання зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом (ст. 198 КК) 

Стаття 198 КК України передбачає відповідальність за заздалегідь не 

обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо 

одержаного злочинним шляхом. Заздалегідь обіцяне придбання чи збут 

такого майна визнається співучастю у злочині, яким це майно було здобуте. 

Об'єктивну сторону злочину утворюють різноманітні способи і форми 

придбання (купівля, обмін), отримання (прийняття в дарунок, у рахунок 

боргу), збуту (продажу, обміну, дарування тощо) чи зберігання майна. Діяння 

може бути вчинене у виді промислу лише у випадках придбання майна у 

різних злочинців, або збуту майна на користь різних злочинців, що 

трапляється рідко. Такі дії скоріше стають співучастю у здобуванні майна, 

якщо вони вчинюються на користь одного і того самого здобувача майна, 

оскільки ці дії дають здобувачеві майна підстави сподіватися на продовження 

такого сприяння в реалізації здобутого злочином. 

Діяння, передбачене ст. 198 КК, вчинюється умисно при усвідомленні 

того, що майно завідомо одержане злочинним шляхом. Кримінальна 

відповідальність не настає при сумнівах, припущеннях про належність 
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майна. Відповідальність настає з шістнадцяти років. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, слід зазначити, що ці злочини не пов’язані з незаконним 

вилученням і оберненням чужого майна на свою користь чи користь інших 

осіб. В переважній більшості вони позбавлені корисливих мотивів і мети 

незаконного збагачення. Проте вони заподіюють майнову шкоду шляхом 

знищення чи пошкодження майна або неналежним ставленням винної особи 

до своїх обов’язків щодо охорони і зберігання чужого майна. Деякі з цих 

злочинів, зокрема, умисне (ч. 2 ст. 194) і необережне (ст. 196) знищення чи 

пошкодження чужого майна крім того ще й посягають на життя і здоров’я 

особи, що підвищує їх суспільну небезпечність. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Завершуючи лекцію по даній темі слід зауважити, що злочини проти 

власності становлять одну із найпоширеніших і найнебезпечніших груп 

злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне із найцінніших соціальних 

благ – право власності. Право власності є право особи на річ (майно), яке 

вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі 

інших осіб. Власникові належить право володіння, користування та 

розпорядження своїм майном. Право власності є непорушним. Ніхто не може 

бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здісненні. 

На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце 

знаходження майна. 

Передбачення в одному розділі Особливої частини КК відповідальності 

за всі посягання на власність незалежно від її форми забезпечує всім 

суб’єктам права власності однаковий кримінально-правовий захист, як 

гарантує Конституція України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ  

 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ТЕМА № 29. 

ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ  
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

 

I. Поняття і характеристика злочинів проти громадського порядку та 

моральності і їх видів. 

 

II. Злочини проти громадського порядку. 

 

III. Злочини проти моральності. 

 

ВИСНОВКИ  

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституція України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. №30. Ст.141. (Розділи 1, 2). З наступними змінами і 

доповненнями. 

2. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради 

України.  2001. №25. Ст.31. З наступними змінами і доповненнями. 

3. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1296-15 (Дата звернення 14.08.2018 

р.). 

4. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України № 10 від 22.12.2006 р. URL: 



 116 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va010700-06 (Дата звернення 14.08.2018 

р.). 

5. Про застосування судами законодавства про відповідальність за 

втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 27.02.2004 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04 (Дата звернення 14.08.2018 

р.). 

6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / 

Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В.Я. Тація, 

В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2015. 

680 с. 

7. Ландіна А. Охорона моральності в кримінальному праві 

(порівняльне дослідження). Підприємництво, господарство і право. Науково-

практичний господарсько-правовий журнал. 2004. № 8. С. 138. 

8. Налуцишин В. Питання кваліфікації хуліганства (ст. 296 КК 

України). Прокуратура. Людина. Держава. 2005 №7. С. 44-52. 

9. Налуцишин В. Проблема відмежування хуліганства від суміжних 

злочинів. Вісник прокуратури. 2006. №5. С. 46-53. 

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. і допов. К.: ВД 

«Дакор», 2018. 1360 с. 

11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, 

А.В. Савченка, В.В. Чернєя. К.: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. 

12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

за заг. ред. О.М. Литвинова. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 536 с. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

системним викладенням основних положень законодавства допомогти 

вам під час самостійної роботи більш глибоко і чітко з’ясувати основні 

ознаки злочинів проти громадського порядку та моральності, їх сутність, 

види та відмінність від інших злочинів. Крім того, ми повинні з’ясувати 

правила відмежування порушень громадського порядку, що тягнуть 

кримінальну та адміністративну відповідальність. 

ВСТУП 

Злочини, що розташовані в розділі Х11 “Злочини проти громадського 

порядку та моральності” становлять не аби яку суспільну небезпечність 

(ст.293-304 КК), що є предметом цієї лекції. 

Злочини цього розділу КК спричиняють шкоду суспільним відносинам, в 

яких втілюється громадський спокій, суспільна моральність, зовнішні умови 

нормального функціонування і ритм суспільного життя, нормальна 

діяльність установ, підприємств та організацій. 
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В той же час необхідно відмітити, що при вчиненні цих злочинів нерідко 

спричиняється шкода здоров’ю потерпілих, пошкоджуються чи знищуються 

матеріальні цінності. 

Охорона громадського порядку в першу чергу здійснюється державними 

органами, а також громадськими об’єднаннями і громадянами. 

На грунті злочинів проти громадського порядку вчиняються більш тяжкі 

злочини, скажемо з хуліганських спонукань – вбивство, заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень. 

 

I. ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ І ЇХ ВИДИ 

У розділі ХІІ Особливої частини КК встановлена відповідальність за 

злочини, що посягають на громадський порядок та моральність (ст.293–

304 КК). 

Коротко розглянемо загальний юридичний аналіз цих злочинів. 

Р.О. – суспільні відносини, що забезпечують громадський порядок та 

суспільну моральність. 

Б. О. (основ.)  

- громадський порядок в тій чи іншій сфері життєдіяльності людей, 

суспільства; 

- суспільна моральність; 

- основні моральні засади і цінності у сфері духовного і культурного 

життя суспільства; 

- основні засади моральності у сфері статевих відносин; 

- основні засади моральності у сфері морального і фізичного розвитку 

неповнолітніх. 

Б. О. (додат.) 

- громадська безпека; 

- життя, здоров’я, честь і гідність особи; 

- власність; 

- авторитет державної влади тощо. 

Предмет – притаманний не всім злочинам, але в ряді випадків він 

безпосередньо вказаний в конкретній статті. 

Зокрема: 

- майно, будівлі, споруди (ст. 294, 295, КК); 

- могила, труп, урна з прахом покійного та предмети, що знаходяться в 

місці поховання або на трупі (ст. 297 КК); 

- пам’ятки історії або культури (ст. 298 КК); 

- тварини (ст. 299 КК); 

- предмети, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст.300 КК); 

- предмети порнографічного характеру (ст. 301 КК). 

Об’єктивна сторона характеризується активною діяльністю в усіх цих 

злочинів.  

Способи проявлення злочинної поведінки можуть бути різноманітними, 

проте в деяких статтях вони зазначаються законодавцем. 
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Зокрема: 

- зброя та інші предмети, які використовувалися як зброя (ст.294 КК); 

- вогнепальна або холодна зброя та інші предмети спеціально 

пристосовані або заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень 

(ст. 296 КК). 

За особливостями конструкції більшість цих злочинів з формальним 

складом (ст. 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304 КК), а такі злочини, що 

передбачені статтями 298, ч.2 ст. 303, 293, 294 КК з матеріальним складом, а 

злочин, передбачений ст. 297 КК в залежності від обставин його вчинення 

може бути як формальним так і матеріальним.  

Суб’єктивна сторона усіх злочинів проти громадського порядку і 

моральності характеризується тільки умисною формою вини у вигляді 

прямого умислу. Стаття 298 КК – може і непрямим. 

Мотиви і мета можуть бути різноманітними, але в ряді випадків вони є 

обов’язковими в силу того, що безпосередньо вказані в статті. 

Мотив: ст. 296 КК – явна неповага до суспільства; ст. 299 КК – 

хуліганські чи корисливі. 

Мета: ст. 300, ст. 301 – збут чи розповсюдження матеріалів, що 

пропагують культ насильства, жорстокості чи порнографічних предметів; 

ч. 2 ст. 302 КК – нажива; 

ч. 1 ст. 303 КК – отримання доходу; 

ч. 2 ст. 303 КК – отримання прибутків. 

Суб’єкт – це фізична осудна особа, яка досягла 16 річного віку. 

За злочин, передбачений ст. 296 “Хуліганство” з 14 років, а за злочин, 

передбачений ст. 304 КК “Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність” – 

18 років.  

Пленум ВСУ “Про практику застосування судами законодавства про 

відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 

антигромадську діяльність” в п. 3 постанови № 2 від 27.02.2004 р. вказав: 

“Роз’яснити судам, що кримінальну відповідальність за ст. 208 (304) 

несуть тільки особи, які на момент вчинення злочину досягли 18 річного 

віку, при здійсненні ними умисних дій, спрямованих на втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу зазначену в законі антигромадську 

діяльність”  

Спеціальний суб’єкт  

- організатор і активний учасник (ст. 293, 294 КК); 

- службова особа (ч. 3 ст.298 КК); 

- особа, яка раніше судима за цей злочин (ч. 3 ст. 296, ч. 2 ст. 302 КК). 

На підставі викладеного можна дати визначення цих злочинів.  

ЗПГП і М – це умисні суспільно небезпечні посягання на громадський 

порядок у різних сферах життєдіяльності людей і моральні основи життя 

суспільства, взяті під охорону кримінальним законом.  

За критерієм – безпосередній об’єкт усі злочини проти громадського 

порядку і моральності можна поділити на дві групи:  

1. Злочини проти громадського порядку: 
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- ст. 293 КК “Групове порушення громадського порядку”;  

- ст. 294 КК “Масові заворушення”; 

- ст. 295 КК “Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському 

порядку”; 

- ст. 296 КК “Хуліганство”. 

2. Злочини проти суспільної моральності: 

- ст. 297 КК “Наруга над могилою”; 

- ст. 298 КК “Нищення, руйнування чи псування пам’яток історій або 

культури”; 

- ст. 299 КК “Жорстке поводження з тваринами”; 

- ст. 300 КК “Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості”; 

- ст. 301 КК “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів”; 

- ст. 302 КК “ Створення або утримання місць розпусти і звідництво”; 

- ст. 303 КК “Проституція або примушування чи втягнення до заняття 

проституцією”; 

- ст.304 КК “Втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність”. 

У свою чергу, злочини проти суспільної моральності можна поділити на 

три види:  

1. Посягання на основні моральні принципи і цінності у сфері 

духовного і культурного життя суспільства; що мають ознаки вандалізму чи 

садизму (статті – 297; 298; 299; 300 КК); 

2. Посягання на основні принципи моральності у сфері статевих 

відносин, - як підгрунтя забезпечення громадського порядку (статті – 301; 

302; 303 КК); 

3. Посягання на основні принципи моральності у сфері морального і 

фізичного розвитку неповнолітніх, як умова забезпечення громадського 

порядку (ч. 2 ст. 299; ч. 2, ч. 3 ст. 300; ч.2, ч. 3 ст. 301; ч.3 ст. 302; ч. 3 ст. 303; 

ст. 304 КК). 

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, слід зазначити, що злочини проти громадського порядку і 

моральності, будучи суспільно небезпечними, мають своїм об’єктом 

посягання такий стан суспільних відносин, який забезпечує спокійні умови 

праці, відпочинку і побуту людей, дотримання суспільної моральності, 

нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності. 

 

II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

Дану групу злочинів складають злочини, передбаченні ст.ст. 293-296 КК. 

Порушення громадського порядку і громадської безпеки дуже часто 

супроводжується с поставленням (виникненням) в небезпеку здоров’я 

населення. 
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Серед злочинів цієї групи, що порушують спокійні умови суспільно-

корисливої діяльності, відпочинку і побуту людей самим поширеним і 

небезпечним є хуліганство. 

Хуліганство – огидний пережиток минулого. В царській Росії 

“доблестю” вважалося участь в кулачних бійках, коли в п’яному чаду йшли 

“стінкою” село на село, вулиця на вулицю, одне селище на інше. І це дике, 

варварське биття п’яними людьми один одного відбувалося на очах сотень 

людей и навіть представників поліції. В творах письменників минулого 

описані сцени безчинств і дебошу підгулявших купчиков та їх підручних: 

вони били скло і дзеркала, ображали гідність людей, що знаходилися нижче 

них за соціальним статусом. 

Наглість, варварство, завуальоване і нічим не прикрите хамство мають 

місце і сьогодні. Вони отруюють життя і порушують спокій громадян, 

заважають їм спокійно працювати і відпочивати. 

Висока ступінь суспільної небезпеки цього злочину обумовлена ще і 

тим, що при посяганні на громадський порядок, хуліганство часто-густо 

спричиняє шкоду і іншім правоохоронним інтересам громадської безпеки: 

особі і власності. 

Слово “хуліган” більшість авторів пов’язують з подібним за 

співзвучанням прізвищем ірландської сім’ї, поведінка окремих членів якої 

відзначалась особливим буйством, безчинством, безсоромністю. Їх прізвище і 

стало загальною (по російські – нарицательной) для позначення подібної 

поведінки. 

 

 

СТ. 296 КК “ХУЛІГАНСТВО”. 

Розглянемо юридичний аналіз хуліганства. 

Р. О. – громадський порядок. 

Б. О. (осн.) – громадський порядок в частині забезпечення спокійних 

умов суспільно корисної діяльності, відпочинку і побуту людей. 

Б. О.(дод.) – здоров’я і гідність особи, власність. 

О. С. полягає у грубому порушенні громадського порядку і вираженні 

явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю 

чи винятковим цинізмом. 

Під грубим порушенням громадського порядку слід розуміти явну, 

очевидну для всіх шкоду упорядкованому функціонуванню суспільних 

відносин, коли стає неможливим або вкрай утрудненим нормальне виконання 

виробничих операцій, задоволення побутових, культурних та інших потреб, 

відпочинок людей, виховання дітей тощо (створення ненормальних умов для 

праці, відпочинку: шум, нецензурна лайка, тривале публічне співання 

непристойних пісень, спричинення шкоди здоров’ю, знищення майна, тощо). 

Під явною неповагою до суспільства - треба розуміти відкрито 

виражене, очевидне для самого винного та інших осіб протиставлення 

особистих низинних (низьких) або елементарних побутових чи власних 

фізіологічних потреб інтересам суспільства, основним правилам поводження 
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в суспільстві, моральності, благопристойності. 

Тобто це означає відкрите, з викликом, показне зневажливе відношення 

до правил поведінки в громадських місцях, до оточення людей, принижуюче 

з ним поводження. 

Форми хуліганських проявів можуть бути різноманітними: образа, 

приставання до громадян, нанесення ударів, побоїв, знищення чи 

пошкодження майна, публічне співання непристойних пісень, спричинення 

неспокою громадянам по телефону, зрив або пошкодження афіш, написання 

не пристойних надписів на будинках, неправдиві повідомлення про пожежу, 

вчинений злочин, безпідставний виклик швидкої медичної допомоги, 

вчинення дебошу в громадському місці тощо. Вказані хуліганські прояви, 

при наявності в кожному конкретному випадку ознак особливої зухвалості 

або виняткового цинізму, належить кваліфікувати як просте хуліганство за ч. 

І ст. 296 КК. 

Явна неповага до суспільства, будучи формою прояву грубого 

порушення громадського порядку, знаходить своє втілення в публічному 

характері хуліганських дій. 

При цьому публічність слід розглядати не як ознаку, що характеризує 

обстановку в момент вчинення хуліганства, а як властивість самого 

хуліганського діяння, яка знаходить своє відображення в спричиненні шкоди 

суспільним відносинам. Сутність публічності хуліганських дій в їх 

суб’єктивній спрямованості на спричинення шкоди публічним інтересам. 

Під винятковим цинізмом – слід розуміти глузливе (рос. - 

издевательское) відношення до громадян, глум над ними, глибока образа 

моральних почуттів і потрясіння моральних устоїв, безсоромність. 

Під особливою зухвалістю хуліганських дій розуміється найбільш груба, 

нагла поведінка, яка поєднана з насильством над особою (побої, тілесні 

ушкодження), знищення або пошкодження майна, зривом масового заходу, 

глумом над тим, що особливо дороге суспільству, тривалим і вперто не 

припиняючим порушенням громадського порядку тощо. 

В постанові № 10 від 22.12.2006 р. Пленум вказав: “Злісним 

хуліганством за ознакою особливої зухвалості може бути признане так 

злочинне порушення громадського порядку, яке виражало явну неповагу до 

суспільства, супроводжувалося, наприклад, насильством з заподіянням 

тілесних ушкоджень або знущанням над особою, яке тривалий час і вперто не 

припинялось, або було пов’язане із знищенням чи пошкодженням майна, 

зривом масового заходу, тимчасовим припиненням нормальної діяльності 

установи, підприємства чи громадського транспорту та інше”. 

Щодо погрози вбивством, насильством чи знищенням майна судді, 

народного засідателя, присяжного, а також щодо їх близьких родичів у 

зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням право суддя, якщо вона 

поєднана з грубим порушенням громадського порядку і явною неповагою до 

суспільства, належить кваліфікувати за сукупністю статтей 377 і 296 КК. 

(постанова ПВС України № 10 від 22.12.2006 р.). 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини у вигляді 
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прямого умислу. Винний усвідомлював суспільно небезпечний характер 

свого діяння, усвідомлює, що грубо порушує громадський порядок, що 

супроводжується з особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, 

усвідомлює, що цим проявляє явну неповагу до суспільства і бажає таким 

чином діяти. 

Обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони хуліганства є мотив і 

мета, на підставі яких в першу чергу належить відмежувати хуліганство від 

інших злочинів, з урахуванням змісту і спрямованості умислу винного, 

мотиву і мети, а також обставин об’єктивної сторони. 

Мотив – хуліганські спонукання, тобто усвідомлене прагнення виявити 

явну неповагу до суспільства шляхом вчинення дій, що грубо порушують 

громадський порядок. 

Хуліганські спонукання характеризуються прагненням відкрито 

протиставити свою поведінку громадському порядку і суспільним інтересам, 

безчинством, зухвалістю, жорстокістю, п’янством, цинізмом, злобністю, 

бажанням надавити і принизити потерпілого, наругатися (глумитися) над 

людиною або важливими для суспільства чи окремих осіб інтересами, 

спричинити біль тварині, знищити цінності тощо. Особливу розглузданість 

поведінки винного в реалізації відмічених спонукань набуває в стані 

сп’яніння, в якому, як правило, перебуває більшість хуліганів, а також, коли 

діє група хуліганів, учасники якої намагаються “показати себе” або 

випередити інших, або, якщо винний усвідомлює, що потерпілий та інші 

громадяни позбавлені можливості надати йому опір (малолітні, більш слабкі 

фізично тощо) або, якщо хуліганські дії не присікаються в наслідок 

боягузтва, легкодушності (рос. - малодушие) чи з інших причин. Як, правило, 

активна протидія отрезвляючи діє на хулігана і забезпечує припинення 

хуліганських проявів. Тому дії громадян, спрямовані на присікання 

злочинних посягань і затримання злочинця, є правомірним і не тягнуть за 

собою ні кримінальної, ні іншої відповідальності, навіть якщо цими діями 

вимушено було спричинено шкоду злочинцю. 

Часто – густо особисті мотиви (неприязнь, помста, ревнощі тощо) 

“трансформуються” в хуліганські або “вживаються” з ними, коли спонукання 

представляють собою комплекс низьких спонукань, в якому переважають 

мотиви явної неповаги до суспільства, що і дає підстави кваліфікувати 

вчинене як хуліганство. Відсутність у вчиненому мотиву явної неповаги до 

суспільства свідчить і про відсутність хуліганства, хоча б дії винного тією чи 

іншою мірою порушували громадський порядок. 

Мета – полягає в прагненні вчинити дії, що грубо порушують 

громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, тобто 

прагнення протиставити себе суспільству, проявити грубу силу, п’яну 

хвацькість тощо. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 14 річного віку (ч. 1, ч. 2, 

ч.3, ч.4 ст. 296 КК). 

Кваліфікуючі ознаки хуліганства. 

В частині 2 ст. 296 КК передбачена така кваліфікуюча ознака, якої не 
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було в ст. 206 КК 1960 р., хоча життя і практика вважали її за необхідно, це 

вчинення хуліганства групою осіб. 

У відповідності до ч.1 ст. 28 КК злочин визначається таким, що 

вчинений групою осіб, якою у ньому брали участь декілька (дав і більше) 

виконавців без попередньої змови між собою. 

В ч.3 ст. 296 КК передбачені кваліфікуючи ознаки вчинення хуліганства: 

 особою раніше судимою за хуліганство; 

 пов’язане з опором представникові влади або представникові 

громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку чи 

іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії. 

Особою, раніше судимою за хуліганство, означає, що винний має 

непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за будь-

яке хуліганство (постанова № 10 від 22.12.2006 р.). 

Опір – як ознака кваліфікованого хуліганства, виражається в активній 

протидії представнику влади або представнику громадськості, що виконує 

свій службовий або громадський обов’язок по охороні громадського порядку, 

або в активній протидії громадянину виконати громадський обов’язок по 

припиненні хуліганства. 

Під поняттям опору підпадають такі дії винного у вигляді: 

- відштовхування; 

- спроба вирватися при затриманні; 

- погроза побиттям у відповідь на вимогу представника влади або 

громадськості припинити хуліганство; 

- нанесення цим особам побоїв, тілесних ушкоджень; 

- зіштовхування їх з транспортних засобів; 

- засипання очей піском тощо. 

Опір, вчинений щодо особи, яка присікає хуліганські дії охоплюються 

складом хуліганства. Але у випадках, коли внаслідок застосованого при 

цьому насильства винним вчиняється ще й інший тяжкий злочин, він 

потребує додаткової кваліфікації за іншими статтям КК (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

Опір вчинений після припинення хуліганських дій, у тому числі і у 

зв’язку з затриманням винної особи, не повинно розглядатись як 

кваліфікуюча ознака хуліганства і підлягає кваліфікації за сукупністю 

злочинів (ст. 296 і ст. 342 КК) (постанова № 10 від 22.12.2006 р.). 

Під припиненням хуліганства громадянином слід розуміти дії, які здатні 

самі по собі (наприклад, зв’язування, затримання) або зі сторонньою 

допомогою (наприклад, виклик по телефону наряду поліції) припинити 

хуліганство. 

Тому такі обставини (прояви) як: 

- умовляння; 

- вимоги, прохання припинити хуліганство; 

не є його припиненням, оскільки в даному випадку припинення 

хуліганства залежить від волі самого винного, від прийняття ним цього 

рішення, а не всупереч йому. 
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Від опору, як активної протидії, слід відрізняти НЕПОКОРУ, як пасивна 

поведінка особи. Тобто невиконання наполегливих, законних, неодноразово 

повторюваних вимог, або відмова, яка виражена у зухвалій формі, що 

свідчить про явну зневагу до осіб, які запобігають порушенню громадського 

порядку. Непокора не є кваліфікуючою ознакою хуліганства. 

Відповідно до ч. 4 ст. 296 КК відповідальність настає за наявності у 

вчиненому хуліганстві, передбаченому частинами 1, 2, 3 ст. 296 КК таких 

особливо кваліфікуючих ознак, а саме вчинення із застосуванням: 

- вогнепальної зброї; 

- холодної зброї; 

- чи інших предметів спеціально пристосованих або заздалегідь 

заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. 

Вогнепальна зброя – у відповідності до п. 4 ППВС України № 3 від 

26.04.2002 р. “Про судову практику в справах про викрадання, виготовлення, 

зберігання та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 

вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними 

матеріалами” до вогнепальної зброї відносяться всі види бойової, спортивної, 

мисливської зброї для проведення пострілу з якої використовується сила 

тиску газів, що утворюються при згоранні вибухових речовин (пороху або 

інших спеціальних горючих сумішей). Пневматична зброя, сигнальні, 

стартові, будівельні, газові пістолети, ракетниці не відносяться до 

вогнепальної зброї. 

Тому вважається, що було б за доцільним вказати в ч. 4 ст. 296 КК 

“будь-яка стрілкова зброя”, а не тільки вогнепальна. 

Холодна зброя – є знаряддя та пристрої призначені для заподіяння 

смерті або тілесних ушкоджень завдяки використанню м’язової сили. 

Інші предмети (крім вогнепальної зброї), спеціально пристосовані або 

заздалегідь застосовані для нанесення тілесних ушкоджень. 

У відповідності до ППВСУ до них належить відносити такі предмети: 

1) які були пристосовані винним для згаданої цілі заздалегідь; 

2) або під час вчинення хуліганських дій (наприклад, відбиття шийки 

пляшки, яка була підібрана на місці злочину); 

3) а так само предмети, які хоч і не піддавались будь-якому 

попередньому обробленню, але спеціально заздалегідь підготовлені винним 

для тієї ж цілі. 

ВІДМІННІСТЬ ХУЛІГАНСТВА ВІД ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ. 

“Про судову практику у справах про хуліганство” ПВСУ вказав: “Суди 

повинні відрізняти хуліганство від інших злочинів в залежності від 

спрямованості умислу винного, мотивів, цілей та обставин вчинення цих дій” 

А) при відмежуванні хуліганств від злочинів проти особи слід мати на 

увазі керівні роз’яснення: “дії, що супроводжувались погрозами вбивством, 

образою, нанесенням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені в 

сім’ї, квартирі, відносно родичів, знайомих і викликані особистими 

неприязними відносинами, неправильними діями потерпілих що 

передбачають відповідальність за злочин проти особи. Такі дії можуть 
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кваліфікуватись як хуліганство лише в тих випадках, коли вони одночасно 

були поєднані з грубим порушенням громадського порядку і виражали явну 

неповагу до суспільства”; 

Б) знищення або пошкодження майна так само як і посягання на особу, 

розглядається як хуліганство лише при умові, якщо воно супроводжувалось 

грубим порушенням громадського порядку і виражало явну неповагу до 

суспільства. Знищення або пошкодження приватного, колективного або 

державного майна без обтяжуючих обставин, вчинене під час хуліганських 

дій, не охоплюються складом хуліганства. Хуліганство, поєднане із 

знищенням або пошкодженням майна при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 

194 КК), належить кваліфікувати по сукупності, оскільки ці норми 

кримінального закону передбачають більш тяжкі, чим хуліганство, злочини. 

На це вказується в постанові № 10 від 22.12.2006 р.: 

В) заволодіння чужим майном із хуліганських спонукань без мети 

обернення його в свою вигоду (зрив косинок у дівчат, приховування одягу 

тих хто купається тощо), належить кваліфікації як хуліганство. 

Якщо ж в процесі хуліганських дій винний викрадає майно з метою 

обернути його на свою вигоду, такі діяння належить кваліфікувати за 

сукупністю вчинених злочинів (хуліганство і крадіжка, грабіж чи розбій); 

Г) незаконне заволодіння транспортним засобом під час хуліганських дій 

також належить кваліфікувати за сукупністю злочин (ст. 206 і ст.289 КК); 

Д) в тих випадках, коли хуліганські напади на громадян, вчинюються 

стійкою, озброєною групою осіб – бандою, то такі дії охоплюються ст. 257 

КК, яка передбачає відповідальність за бандитизм. 

Е) також Пленум вказав, що необхідно розрізняти хуліганство, вчинене 

групою осіб і злочини передбачені ст.294 КК (масові заворушення) та ст.293 

КК (групове порушення громадського порядку). 

Масові заворушення передбачають наявність натовпу, який керується 

різними мотивами. Його учасники безпосередньо вчиняють погроми, 

руйнування, підпали та інші подібні дії або вчиняють збройний опір владі і 

цим можуть дезорганізувати і навіть паралізувати на якийсь час діяльність 

органів влади і управління, створюючи загрозу для громадської безпеки. 

Дії, передбачені ст. 293 КК не супроводжуються явною неповагою до 

суспільства, а лише порушують громадський порядок, нормальну діяльність 

установ, підприємств і організацій, роботу транспорту або пов’язані з явною 

непокорою законним вимогам представників влади. Якщо ж такі дії 

супроводжуються вчиненими із хуліганських спонукань насильством, 

пошкодженням майна, безчинством, то вони повинні додатково 

кваліфікуватися і за ст. 296 КК. 

Є) При відмежуванні хуліганства від дій, що дезорганізують роботу 

виправно-трудових установ (ст. 392 КК) необхідно мати на увазі, що мотивом 

вчинення цих дій є помста за виконання громадських обов’язків по 

зміцненню дисципліни і порядку у ВТУ, а також з метою примусити 

засуджених, які стали на шлях виправлення, відмовитися від суспільного 

ставлення до праці та додержання правил режиму або з метою залякування і 
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перешкоджання виконанню покарання (абз. 1 п. 4 постанови № 2 від 

26.03.1993 р. Пленуму ВСУ “Про судову практику в справах про злочини, 

пов’язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення 

волі”). 

Мотивом же хуліганства виступає прагнення показати свою явну 

неповагу до суспільства, а метою – вчинити дії з особливою зухвалістю або 

винятковим цинізмом, що свідчать про неповагу, поєднану з грубим 

порушенням громадського порядку. 

ж) КК передбачає окремо відповідальність і за інші суміжні з 

хуліганством злочини: 

- наруга над державними символами (ст. 338 КК); 

- наруга над могилою (ст. 297 КК); 

- нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури (ст. 

298 КК); 

- умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону 

держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК), 

при вчиненні яких відсутні хуліганські мотиви. В противному випадку 

дії винного належить кваліфікувати за сукупністю цих злочинів з 

хуліганством. 

СТ. 293 КК. ГРУПОВЕ ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. 

Б. О. (основ.) – є громадський порядок у тій його сфері, що пов’язана з 

суспільними відносинами, які забезпечують обстановку суспільного спокою і 

поведінку громадян, що відповідає законові, у різних сферах соціального 

спілкування. 

Б. О. (додат) – нормальна діяльність транспорту, підприємств, установ 

чи організацій. 

Предмет – відсутній. 

Об’єктивна сторона полягає в: 

- Організації групових дій, спрямованих на грубе порушення 

громадського порядку; 

- Активна участь у таких діях; 

- Настання суспільно небезпечних наслідків у виді: 

а) грубого порушення громадського порядку 

б) суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи 

організації. 

Під організацією групових дій – слід розуміти: 

1. як безпосереднє створення групи (підготовку, підшукування осіб 

для участі в групових діях); 

2. так і організація вчинення таких дій (розробка планів поведінки, 

розподіл обов’язків між учасниками тощо); 

3. або керівництво ними під час порушення громадського порядку 

(дача вказівок, розпоряджень). 

Групові дії, які порушують громадський порядок – це дії значної 

кількості людей (кількох десятків і навіть сотень), які спільно порушують 

громадський порядок або виявляють явну непокору законним вимогам 
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представників влади. 

Грубе порушення громадського порядку – розглянуто при розкритті 

хуліганства (ст. 296 КК). 

Це недотримання встановлених правил поведінки в громадських місцях і 

оцінювати як грубе слід з урахуванням кількості його учасників, території, на 

якій мало місце порушення, важливості нормальної діяльності відповідних 

об’єктів, кількості потерпілих, тривалість часу порушення тощо. 

Тому для констатації причинного зв’язку слід встановити наявність обох 

його ланок і довести що: 

1. діяння винного викликало відповідну поведінку натовпу; 

2. передбачені законом суспільно небезпечні наслідки викликані саме 

груповими діями. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини і тільки у 

вигляді прямого умислу, оскільки винний усвідомлює суспільно небезпечний 

характер свого діяння, усвідомлює, що він організовуючи бере активну 

участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок і бажає 

цього. 

Суб’єкт фізична осудна особа, яка досягла 16 років. 

Спеціальний суб’єкт: 

- організатор; 

- активний учасник. 

Відмінність групового порушення громадського порядку від хуліганства 

та масових заворушень розглянуті при аналізі цих злочинів. 

А) від хуліганства групового – за відсутністю мотиву – явної неповаги 

до суспільства; 

Б) від масових заворушень – тим, що дії, передбачені ст.293 КК виходять 

не від натовпу, а від окремої групи людей і не супроводжується погромами, 

руйнуванням, підпалами та іншими подібними діями (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

СТ. 294 КК. МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ. 

Дана стаття має 2 частини. Частина перша дає визначення поняття цього 

злочину. Вона гласить: “Організація масових заворушень, що 

супроводжувалися насильством над особою, погрозами, підпалами, 

знищенням майна, захоплення будівель або споруд, насильницьким 

виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї 

чи інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь 

у масових заворушеннях.” 

Б.О (основ) – громадський порядок, громадська безпека. 

Б. О (додат) – в залежності від конкретної форми прояву цього злочину 

можуть бути: 

- життя і здоров‘я особи; 

- конституційні права і свободи громадян і людини; 

- власність; 

- порядок управління, нормальна діяльність установ, підприємств, 

організацій. 
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Предмет – будівлі або споруди, майно. 

Об’єктивна сторона. 

Масові заворушення – це завжди дії юрби, яка діє стихійно, хоча може 

бути і керованою цілком, чи в окремих її частинах. Така юрба веде себе 

агресивно. Її учасники вчиняють дії, які визнаються злочинами і при їх 

виконанні однією особою. 

Масові заворушення мають такі ознаки: 

- участь у них значної кількості людей; 

- кількість учасників заворушення не обмежена, до них можуть 

приєднуватися інші учасники, а окремі від них відходити; 

- дії юрби спрямовані не проти окремого потерпілого (підприємства, 

організації, установи чи особи), а мають спрямованість проти існуючого 

правопорядку, що виражається в протистоянні законним органам державної 

влади, органам самоврядування і зовнішнім проявом цього є насильство над 

людьми, погроми, підпали, знищення чи пошкодження чужого майна та інші 

дії, що вказані в диспозиції цієї статті. 

Діяння, що утворюють цей злочин, можуть виступати у 2-х формах: 

1) організація масових заворушень, які призвели до насильства над 

особою, погромів, підпалів, знищення чужого майна, захоплення будівель 

або споруд, насильницького виселення громадян, опору представникам влади 

із застосуванням зброї чи інших предметів, які використовувалися як зброя; 

2) активна участь у таких діяннях . Саме перебування у натовпі без 

участі у вчиненні вказаних вище суспільно небезпечних дій не утворює 

складу цього злочину. 

Організація масових заворушень – це діяльність, спрямована на 

підшукування і підготовку осіб для участі в масових заворушеннях, 

збудження у маси людей негативного, ворожого ставлення до правопорядку і 

громадської безпеки, підбурювання натовпу до непокори, до вчинення опору 

представникам влади та до застосування сили, заклик учасників натовпу до 

погромів, підпалів, знищення майна, насильницького виселення громадян, 

збройного протистояння та та інших безчинств, об’єднання людей для участі 

в таких діях, керівництво натовпом, вчинення провокаційних дій з метою 

викликати відповідну реакцію та поведінку великих груп людей. 

Способи організації масових заворушень можуть бути різноманітними: 

- Виступ на мітингах; 

- Оголошення різноманітних звернень; 

- Розробка планів по збурюванню натовпу; 

- Розподіл ролей серед окремих учасників масових заворушень тощо. 

- Підбурювання людей, які стихійно зібралися, то вище згаданих дій 

тощо. 

Даний злочин вважається закінченим, коли дії по організації масових 

заворушень призвели до вказаних у диспозиції ст. 294 КК діянь або до 

спроби їх вчинення. В противному випадку буде замах (ст. 15 і ст. 294 КК). 

Активна участь – у цьому злочині полягає у безпосередній, особистій 

участі у вчиненні дій, вичерпаний перелік яких наведено у ч. І ст. 294 КК, 
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виконання вказівок організатора і залучення до цього інших осіб. 

Під насильством з боку учасників масових заворушень слід розуміти всі 

можливі форми насильницьких дій – нанесення ударів, побоїв, тілесних 

ушкоджень різного ступеня, мордування, незаконне позбавлення волі, 

незаконне введення в організм іншої особи проти її волі наркотичних засобів 

тощо. Насильство може бути і по відношенню до представників влади чи 

охорони, наприклад, з метою звільнення заарештованих або підсудного. 

Вчинене під час масових заворушень умисне вбивство потребує 

додаткової кваліфікації за ст. 115 КК. 

Погроми – це дії, поєднані зі знищенням, пошкодженням, руйнуванням 

громадських споруд, житлових та інших будинків, транспортних засобів, 

іншого майна. Такі дії можуть супроводжуватися насильством над людьми 

(насильницьке вигнання людей, масові вбивства). 

Підпали – це вчинення дій, які призводять до загоряння будівель чи 

майна, незалежно від того, що вогонь вчасно встигли погасити і будівлі не 

було пошкоджено. 

Тому підпали вважаються закінченими, коли вчинені дії призвели до 

загорання майна, незалежно від того, чи згоріло воно, чи ні, з причин, які не 

залежать від волі винного. 

Як бачимо, на відміну від підпалів, погроми мають свої відповідні 

наслідки. 

Під знищенням майна треба розуміти приведення чужого майна до 

повної втрати його цільового призначення, воно перестає існувати або 

повністю втрачає свою цінність. 

Захоплення будівель або споруд слід розуміти самовільний, 

протиправний насильницький доступ у приміщення натовпу або активних 

учасників і зайняття його повністю чи частково з метою, перешкоджання чи 

виключення можливості іх використання законним власником чи 

користувачем за функціональним призначенням. 

Способи захоплення можуть бути різноманітні: 

- Відкритий чи таємний; 

- З використанням обману; 

- З подоланням опору чи перешкод тощо. 

Опір представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, 

які використовувалися як зброя – слід розуміти, як активна протиправна 

фізична протидія здійсненню представникові влади (працівникам НПУ, СБУ, 

військовому патрулю, вартовому, депутату та іншим особам, які мають право 

застосовувати примусові заходи до правопорушників) своїх повноважень, 

поєднана із здійсненнім пострілів на враження, в повітря чи землю, 

нанесенням ударів холодною зброєю, а також іншими предметами, 

придатними для враження живої сили (палиці, каміння, залізні прути, газові 

балончики і пістолети) та погроза зброєю чи вказаними предметами. 

Вчинення неозброєного опору треба кваліфікувати за статтею 342 КК. 

Насильницьке виселення громадян має місце у випадку протиправного 

вигнання людей з їх помешкань чи певної місцевості із застосуванням 
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фізичного чи психічного насильства, тобто незаконне позбавлення права 

окремих громадян або певної групи людей проживати в певному житлі, чи в 

певній місцевості або на певній території з застосуванням сили. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини до 

вчинення діяння, а до наслідків може бути як умисна так і необережна форма 

вини (ч. 2 ст. 294 КК). 

Мотив і мета можуть бути різноманітними (постанова № 10 від 

22.12.2006 р.). 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16 р. 

Спеціальний суб’єкт – лише організатор та активні учасники. Саме 

знаходження в безчинствуючому натовпі не утворює складу злочину. 

Кваліфікуючи ознаки 

В частині 2 ст.294 КК передбачені 2 кваліфікуючі ознаки: 

- Загибель людей; 

- Інші тяжкі наслідки. 

Загибель людей – слід розуміти заподіяння смерті одній чи кільком 

особам. 

(див. абз. 2 п. 9 ППВСУ “Про судову практику в справах про злочини, 

пов’язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення 

волі” № 2 від 26.03.1993 р.). 

Інші тяжкі наслідки – слід розуміти заподіяння: 

1. Тяжких тілесних ушкоджень одній особі чи декільком; 

2. Середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом і більше особам; 

3. Значних матеріальних збитків державній, громадській, колективній 

організації або окремим громадянам (абз. 3 п. 9 ППВСУ № 2 від 26.03.1993 

р.). 

Умисне знищення або пошкодження чужого майна під час масових 

заворушень, вчинені шляхом підпалу або іншим загально небезпечним 

способом, якщо воно спричинило людські жертви чи завдало особливо 

великої шкоди, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 

ст.294 і ч.2 ст.194 КК (абз. 4 п. 9 ППВСУ № 2 від 26.03.1993 р.). 

В інших випадках знищення або пошкодження майна під час масових 

заворушень охоплюється складом злочину, передбаченим ст. 294 КК і 

додаткової кваліфікації за відповідними статтями КК не потребує (абз.5 п.9 

ППВСУ № 2 від 26.03.1993 р.). 

Акцентую вашу увагу на наступне. 

Суб’єкт – фізична, осудна особа, яка досягла 16 р. 

Спеціальний суб’єкт – лише організатор та активні учасники. Саме 

знаходження в безчинствуючому натовпі не утворює складу злочину. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, слід зазначити, що ці злочини, порушуючи громадський 

порядок і громадську безпеку часто супроводжуються з поставленням в 

небезпеку життя і здоров’я громадян, їхнього майна тощо, що підвищує їх 

суспільну небезпечність. Вчинення цих злочинів також порушують 
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нормальні умови діяльності підприємств, установ, транспорту. 

 

III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ 

Громадською моральністю називаються суспільні відносини, які 

утворюються на засадах загальнолюдських цінностей (добра, істини, 

справедливості) і вимагають від особи певної поведінки та забороняють 

поведінку, що не є відповідною до цих цінностей. 

Норми моралі є найпершим, найважливішим і найпотужнішим 

регулятором поведінки людей, вони є орієнтиром і регулятором оцінки 

вчинків, найважливішим засобом розвитку особи і суспільства. 

У житті суспільства громадська моральність займає особливе місце - 

вона є найголовнішим регулятором поведінки людей, вона є підґрунтям 

права і законодавства. Право і законодавство можуть діяти лише у 

суспільстві, де є, де діє громадська моральність. Закони слабкі, якщо слабка 

моральність - писав Цицерон. Закони слабкі і в суспільстві, в якому падає 

моральність, зростає насильство, жорстокість, розпуста  

Тому кримінально-правова охорона громадської моральності має 

неабияке суспільне значення. 

На охорону громадської моральності спрямовані норми статей 297-304 

розділу XII Кримінального кодексу України. 

Стаття 297 КК «Наруга над могилою» 

Наруга над могилою є посяганням на громадську моральність, а також 

на честь та гідність померлих. 

Діяння, передбачене ст. 297 КК України, вчинюється руйнівними діями 

(розриття могили, пам'ятника на могилі, знищення чи пошкодження 

насаджень, квітів, загороди тощо), а також викрадення предметів, що 

знаходяться на могилі або в могилі (труни, одежі, пам'ятника, вінків тощо). 

Стаття 297 Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого  

1. Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом (останками, 

прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне 

заволодіння тілом (останками, прахом) померлого, урною з прахом 

померлого, предметами, що знаходяться на (в) могилі, в іншому місці 

поховання, на тілі (останках, прахові) померлого, -  

 караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  

 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою, групою 

осіб, або з корисливих чи хуліганських мотивів, або щодо братської могили 

чи могили Невідомого солдата, або поєднані із застосуванням насильства чи 

погрозою його застосування, -  

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

позбавленням волі на той самий строк.  
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 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, -  

 караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. 

Наруга над могилою, яка охороняється державою як пам'ятка історії, 

утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 298 КК і ст. 297 КК України. 

Наруга над могилою - діяння умисне. Необережне пошкодження могили 

складу злочину не містить. 

Відповідальність за наругу над могилою настає з 16 років. 

Стаття 298 Зруйнування пам'яток історії і культури. 

Склад злочину, передбаченого ст. 298 КК, утворюють: 

а) знищення; 

б) зруйнування; 

в) зіпсування пам'яток історії, культури або об'єктів, мають особливу 

історичну або культурну цінність. 

 

 

Стаття 299 КК «Жорстоке поводження з тваринами» 

Діяння, передбачене ст. 299 КК України, посягає на громадську 

моральність. 

Об'єктивну сторону злочину утворюють дії, якими тваринам чи птахам 

заподіюються ушкодження, страждання, мучення їх биттям, голодом, 

опіками, якщо такі дії спричинили загибель або каліцтво тварин чи птахів, а 

також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів. 

Стаття 300 КК «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 

що пропагують культ насильства і жорстокості» 

Ввезення в Україну з метою збуту чи розповсюдження, а також 

виготовлення, збут, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, є 

посяганням на громадську моральність (ч. 1 ст. 300 КК). 

Творами, що пропагують культ насильства і жорстокості, визнаються 

твори, в яких відображаються подробиці кривавих убивств, катувань, 

застосування особливо жорстоких тортур, прояви кривавого садизму, 

вампіризму і т. ін. 

Визнати певний твір таким, що пропагує культ насильства і жорстокості, 

може лише спеціальна експертиза за участю мистецтвознавців, психіатрів, 

сексопатологів та інших фахівців. 

Склад злочину утворюють різноманітні способи виготовлення, 

розповсюдження, демонстрування, а також ввезення в Україну з метою 

розповсюдження або виготовлення, зберігання з метою розповсюдження чи 

демонстрування творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, а 

також примушування до участі у їх створенні. 

Частина 2 ст. 300 КК передбачає відповідальність за збування таких 

творів неповнолітнім чи розповсюдження таких творів серед неповнолітніх, а 

ч. З ст. 300 КК - за виготовлення чи розповсюдження творів, що пропагують 
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культ насильства і жорстокості, якщо таке діяння було вчинене повторно або 

за попередньою змовою групою осіб, або було поєднане з примушуванням 

неповнолітніх до участі у створенні таких творів. 

Стаття 301 КК «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів» 

Діяння, передбачене ст. 301 КК України, посягає на громадську 

моральність. 

Порнографією називаються предмети (твори, малюнки, фотографії, 

відео-, кінопродукція тощо), в яких грубо натуралістично і цинічно 

відображається статевий акт. 

Саме по собі голе тіло людини не визнається порнографією. Визнати 

певний предмет порнографічним можуть лише мистецтвознавці, для чого у 

відповідних випадках призначається мистецтвознавча експертиза. 

Склад злочину утворюють різноманітні способи ввезення в Україну з 

метою збуту чи розповсюдження порнографічних предметів, що були 

вчинені умисно, або їх виготовлення, перевезення або збування чи 

розповсюдження а також примушування до участі у їх створенні. 

Частина 2 ст. 301 КК передбачає відповідальність за збування серед 

неповнолітніх порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і 

розповсюдження, а ч. 3 ст. 301 КК - за вчинення таких дій повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до 

участі у створенні таких творів. 

Відповідальність за ввезення в Україну і розповсюдження порнографії 

настає з шістнадцяти років. Фотомоделі та інші виконавці порнографічних 

творів (кіно-, відеопродукції, фотографій, звукозапису тощо) підлягають 

кримінальній відповідальності як співучасники злочину. 

Стаття 302 КК «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» 

Діяння, передбачене ст. 302 КК України, посягає на громадську 

моральність. 

Склад злочину утворюють дії, спрямовані на придбання, володіння і 

функціонування певного приміщення (дому, квартири, кімнати тощо) як 

придатного місця для інтимних побачень і статевих стосунків протягом 

певного часу. 

Об'єктивну сторону цього злочину утворює також звідництво - пошуки 

осіб, бажаючих зайнятися розпустою чи проституцією, надання їм 

можливості для цього заняття і створення необхідних умов. 

Частина друга ст. 302 КК передбачає відповідальність за створення або 

утримання місць розпусти з метою наживи або особою, раніше судимою за 

таке діяння, або вчинення такого діяння організованою групою, а якщо до 

вчинення такого діяння було залучено неповнолітнього, то скоєне утворює 

злочин, що передбачений ч. 3 ст. 302 КК. 

Створення або утримання місць розпусти або звідництво вчинюється 

умисно. Необережним цей злочин бути не може. 
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Стаття 303 КК «Сутенерство або втягнення особи в заняття 

проституцією» 

Проституцією називається добровільне і постійне надання послуг 

сексуального характеру за гроші всім бажаючим. 

Послугами сексуального характеру можуть бути різні види статевого 

акту: 

а) нормальний, природний фізіологічний статевий акт чоловіка з 

жінкою; 

б) статевий акт між особами жіночої статі - «лесбіянство» (цей вид 

статевого збочення має назву від грецького острова Лесбос, де таке збочення 

виникло у стародавні часи); 

в) статевий акт між особами чоловічої статі - «мужолозтво»; 

г) інші види статевого збочення. 

Не визнаються проституцією: 

а) одноразовий статевий акт за гроші; 

б) постійні добровільні статеві акти за гроші з одним чоловіком чи з 

однією жінкою; 

в) постійне надання послуг сексуального характеру всім бажаючим 

безоплатно. 

Частина 1 ст. 303 КК передбачає відповідальність за втягнення 

(примушування) у зайняття проституцією. 

Способами такого примушування, втягнення можуть бути: 

а) застосування насильства; 

б) погрози застосувати насильство; знищити чи пошкодити майно; 

в) шантаж - розповсюдження дійсних відомостей чи різних вигадок; 

г) обман - різні неправдиві обіцянки, відомості. 

Частина 3 ст. 303 КК передбачає підвищену відповідальність за 

втягнення у зайняття проституцією неповнолітнього і за вчинення такого 

діяння організованого групою. 

Частина 4 ст. 303 КК передбачає відповідальність за сутенерство, тобто 

за створення, керівництво або участь в організованій групі, яка забезпечує 

діяльність з надання сексуальних послуг особами чоловічої чи жіночої статі з 

метою отримання прибутків. 

Проституція - злочин умисний, вчинюваний з метою отримання 

прибутків за послуги сексуального характеру. 

Відповідальність за проституцію настає з шістнадцяти років. 

Стаття 304 КК «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» 

Діяння, передбачене ст. 304 КК, посягає на фізичний і моральний 

розвиток молоді. 

Склад злочину утворюють втягнення неповнолітніх (осіб віком до 

вісімнадцяти років): 

а) у злочинну діяльність - залучення до вчинення хоча б одного злочину; 

б) у заняття пияцтвом - залучення до вживання алкоголю - хоча б у 

кількох епізодах протягом одного дня; 

в) у заняття жебрацтвом - постійним випрошуванням грошей, продуктів, 
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товарів у сторонніх осіб; 

г) у заняття азартними іграми - залучення до гри на гроші чи на інші 

матеріальні цінності, а також використання неповнолітніх для здобування 

засобів для існування за рахунок потерпілих. 

Втягненням неповнолітніх у антигромадську діяльність визнається 

застосування для цього будь-яких засобів - переконання, підкупу, 

залякування, обману, обіцянки, пропозиції тощо. Вчинення при цьому щодо 

неповнолітнього іншого злочину (погрози вбивством, заподіянням тілесних 

ушкоджень і т. ін.) утворює сукупність злочинів. Не може бути втягненням 

бездіяльність дорослої особи, яка лише не заборонила чи не перешкодила 

неповнолітньому взяти участь у вчиненні злочину, у пияцтві, в азартній грі 

тощо. 

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво і т. ін. 

вчинюється умисно, з метою використати неповнолітнього. 

Відповідальними за діяння, передбачене ст. 304 КК України, є лише 

дорослі особи. При цьому доросла особа підлягає відповідальності за ст. 304 

КК України і за співучасть у тому злочині, до вчинення якого вона залучила 

неповнолітнього. 

Якщо неповнолітній не є суб'єктом вчиненого діяння, то доросла особа 

визнається виконавцем обох злочинів. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, належить зазначити, що злочини цієї групи теж мають 

підвищену суспільну небезпечність в силу того, що вони в більшості 

пов’язані із залученням неповнолітніх до вчинення злочинних діянь. Тим 

самим ці злочини негативно впливають на моральний і фізичний розвиток 

неповнолітніх. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, слід зазначити, що ці злочини не пов’язані з незаконним 

вилученням і оберненням чужого майна на свою користь чи користь інших 

осіб. В переважній більшості вони позбавлені корисливих мотивів і мети 

незаконного збагачення. Проте вони заподіюють майнову шкоду шляхом 

знищення чи пошкодження майна або неналежним ставленням винної особи 

до своїх обов’язків щодо охорони і зберігання чужого майна. Деякі з цих 

злочинів, зокрема, умисне (ч. 2 ст. 194) і необережне (ст. 196) знищення чи 

пошкодження чужого майна крім того ще й посягають на життя і здоров’я 

особи, що підвищує їх суспільну небезпечність. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Завершуючи лекцію по даній темі слід зауважити, що злочини проти 

власності становлять одну із найпоширеніших і найнебезпечніших груп 

злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне із найцінніших соціальних 

благ – право власності. Право власності є право особи на річ (майно), яке 
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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. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Суспільна небезпечність розглянутих злочинів проти громадського 

порядку і моральності полягає в тому, що їх вчинення заподіює або ставить 

під загрозу заподіяння суттєвої шкоди громадському порядку і моральним 

засадам життя суспільства. Вчинення цих злочинів заподіює шкоду 

суспільним відносинам, які забезпечують умови суспільного спокою і 

відповідну закону поведінку громадян і різних сферах соціального 

спілкування. Крім того суспільна небезпечність цих посягань полягає і в 

тому, що на грунті цих злочинів, вчиняються більш тяжкі злочини – 

вбивства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також вони негативно 

впливають на основні принципи моральності в сферах статевих відносин і 

морального та фізичного розвитку неповнолітніх. 

 

 

ТЕМА № 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

1. Поняття, види злочинів проти громадської безпеки та їх загальна 

характеристика. 

2. Злочини, що сприяють створенню і діяльності організованих груп, 

злочинних організацій і озброєних банд. 

3. Злочини, пов’язані із тероризуванням населення, утворенням 

непередбачених законом воєнізованих або озброєних формувань. 

4. Злочини, пов’язані з порушенням правил придбання, зберігання 

вогнепальної зброї, боєприпасів, а також радіоактивних матеріалів. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

полягає у викладенні певних теоретичних і законодавчих положень 

щоб допомогти, вам з’ясувати (усвідомити) поняття злочинів проти 
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громадської безпеки, їх суттєві ознаки, відмінність від суміжних злочинів у 

процесі прослуховування цієї лекції та під час самостійної роботи з вивчення 

даної теми. 

 

ВСТУП 

Злочини проти громадської безпеки належать до загально небезпечних 

діянь, які створюють загрозу життю і здоров’ю людей, власності, довкіллю, 

нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.. Без забезпечення 

громадської безпеки неможливе забезпечення належного захисту прав 

людини і громадянина, основи яких закріплені у ст.3 Конституції України 

Істотну загрозу для громадської безпеки створюють діяльність 

організованої злочинності, тероризм, протиправний обіг зброї, радіоактивних 

матеріалів тощо. Останнім часом світ стикається із жахливими наслідками 

діяльності терористичних організацій. Всім пам’ятні події 11 вересня 2001 

року, що відбулися у США, коли внаслідок терористичних актів у Нью-

Йорку та Вашингтоні загинули тисячі безневинних людей, заподіяно 

мільярдні збитки економіці США та інших країн. Не припиняється хвиля 

терористичних актів і на сьогодення на Близькому Сході та в інших “гарячих 

точках” і країнах, наприклад, Іспанія, Індія тощо. 

Все це свідчить про необхідність забезпечення з боку держави 

належної охорони громадської безпеки від суспільно небезпечних посягань. 

Чинний КК України передбачає відповідальність за злочини проти 

громадської безпеки у розділі ІХ Особливої частини (ст.255-270 КК). 

Положення чинного кримінального законодавства України щодо 

боротьби з організованою злочинністю повністю відповідає Конвенції ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності від 15.ХІ.2000 року, яку 

вже підписала Україна. 

На відміну від попереднього кримінального законодавства (КК 1960 р) 

у чинному КК 2001 р. спеціальними нормами передбачено відповідальність 

за створення злочинної організації (ст. 255 КК), сприяння учасникам 

злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ст. 256 КК), 

за терористичний акт (ст. 258-258
5
 КК). Кримінальний кодекс України 

містить комплекс норм, які дозволяють здійснити на належному рівні 

кримінально-правову охорону громадської безпеки від суспільно-

небезпечних посягань, останні і є предметом розгляду в даній лекції. 

 

1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Конституційним обов’язком держави є її відповідальність за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. При цьому необхідною умовою забезпечення прав і 

свобод людини, безпечних умов її життя, збереження та примноження 

матеріальних і духовних цінностей у суспільстві є надійна охорона 

громадської безпеки. Громадська безпека є складовою однієї з галузей 

національної безпеки. Вона вперше в історії України віднесена 
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законодавцем до числа базових, самостійних, стрижневих об’єктів, правове 

забезпечення і охорону яких має своїм завданням КК України. 

Поняття громадської безпеки кримінальний закон не дає. В 

Конституції України лише в одній статті (ст. 138) згадується цей термін. 

Це поняття утворено із двох термінів: 

- громадська; 

- безпека. 

1. Громадська (ий) – цей термін стосується невизначеної 

кількості осіб. 

2. Безпека – розуміють стан, коли не має небезпеки, її 

попередження. 

Це стан, при якому не спричиняється й не може бути спричинено 

шкоду, а забезпечується надійність, стабільність чого-небудь. Тому в 

буквальному розумінні громадська безпека – це безпека громади, всього 

суспільства. 

У найширшому розумінні цього слова, це стан, за якого 

забезпечуються безпечні, нормальні умови існування, захист, запобігання 

загальним загрозам загибелі людей та заподіянню їм тілесних ушкоджень, 

зруйнуванням, знищенням, пошкодженням матеріальних цінностей та іншим 

тяжким наслідкам. 

Громадська безпека є елементом, складовою частиною, однією із сфер 

національної безпеки України, яка визначається в Законі України “Про 

основи національної безпеки України” як 

“захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз національним інтересам”. 

Таким чином можна дати наступне визначення поняття громадської 

безпеки. 

Громадська безпека – це єдність зовнішньої і внутрішньої безпеки 

суспільства, об’єктивного (зовнішнього) і суб’єктивного (внутрішнього) 

елементів стану об’єктивної захищеності і суб’єктивного психологічного 

відчуття захищеності. 

Іншими словами, можна сказати громадська безпека – це об’єктивний 

стан і суб’єктивне відчуття суспільством захищеності від небезпеки, відчуття 

громадського спокою, тобто це стан захищеності життєво важливих інтересів 

особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

В кримінальному праві поняття громадська безпека тлумачать більш 

вузько. 

Громадська безпека – це сукупність суспільних відносин, що 

забезпечують нормальне існування і розвиток громадських і особистих благ, 

які усувають ймовірні для них загрози. 

Основними об’єктами громадської безпеки є: 

- людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість, 

права і свободи; 
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- матеріальні і духовні цінності суспільства; 

- конституційний устрій, суверенітет і територіальна 

цілісність держави. 

Кримінально-правовий захист громадської безпеки полягає у визнанні 

Кримінальним кодексом злочинами коло діянь, що становлять або можуть 

поставити під загрозу стан захищеності вказаних об’єктів, та визначенні 

покарання за вчинення таких діянь. 

Кримінальний кодекс не дає визначення поняття злочинів проти 

громадської безпеки. Виходячи із вище викладеного можна дати наступне 

визначення їх поняття. 

Злочини проти громадської безпеки – це суспільно небезпечні, 

передбачені КК України винні діяння, що порушують громадську безпеку, 

знижують захищеність життя і здоров’я людей та інших важливих цінностей 

суспільства та створюють загальну небезпеку настання тяжких наслідків або 

заподіяння істотної шкоди. 

Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки 

(стислий виклад юридичного аналізу). 

Родовий об’єкт – громадська безпека, як стан захищеності життєво 

важливих інтересів людини, суспільства і держави від загально-небезпечних 

посягань. 

Безпосередній об’єкт (основний): 

- громадська безпека в сфері порядку в суспільстві, який 

виключає можливість появи і діяльності в ньому кримінальних 

організованих структур; 

- громадська безпека в сфері нормального функціонування 

органів державної влади і місцевого самоврядування, територіальна 

цілісність або політичний устрій держави, її воєнна або економічна 

потужність, фінансова система, порядок управління тощо 

(конституційний лад); 

- громадська безпека у сфері придбання, зберігання 

вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, а також 

поводження з ними; 

- громадська безпека у сфері встановленого порядку 

поводження з радіоактивними матеріалами, легкозаймистими, їдкими 

речовинами, небезпечними відходами виробництва і з вторинною 

сировиною; 

- громадська безпека у сфері забезпечення стану пожежної 

безпеки. 

Безпосередній об’єкт (додатковий): 

- життя, здоров’я особи; 

- власність; 

- нормальна діяльність підприємств, установ, організацій 

тощо. 

Предмет – притаманний не всім злочинам, але в ряді випадків 

безпосередньо вказаний в статті, а саме: 
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- зброя, вибухові речовини, боєприпаси, вибухові пристрої 

(ст. 262, 263, 263
1
,
 
264, 269 КК); 

- радіоактивні матеріали (ст. 265, 266, 267 КК); 

- ядерний вибуховий пристрій чи пристрій, що розсіює 

радіоактивний матеріал або випромінює реалізацію (ст. 265
1 

КК) 

- легкозаймисті та їдкі речовини (ст. 267, 269 КК); 

- відходи та вторинна сировина (ч. 1 ст. 268 КК); 

- небезпечні відходи (ч. 2 ст. 268 КК). 

Зброя та предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення, 

призначені або можуть бути використані як засіб ураження живої цілі, 

знищення чи пошкодження оточуючого середовища. В них міститься 

можливість їх використання як засобів (знаряддя) вчинення злочинів, 

безпосереднього спричинення шкоди. 

Об’єктивна сторона – в переважній більшості полягає у вчиненні 

суспільно-небезпечної дії, проте не виключається і прояв поведінки у вигляді 

злочинної бездіяльності, що порушує захищеність (гарантованість) життя і 

здоров’я людей інших важливих цінностей суспільства, створює загальну 

(спільну) небезпеку настання таких наслідків або заподіює таку шкоду. 

Способи, в яких проявляються дії винного при вчиненні цих злочинів 

можуть бути різноманітними, зокрема: 

- створення злочинної організації або керівництво нею (ст. 

255 КК); 

- викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї 

(ст. 262 КК); 

- носіння, зберігання, придбання, передача чи збут 

вогнепальної зброї (ст. 263 КК); 

- виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї; 

виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових 

пристроїв (ст. 263
1
 КК); 

- застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу (ст. 258 КК). 

Інші ознаки об’єктивної сторони у переважній більшості на 

кваліфікацію не впливають. 

За особливостями конструкції більшість злочинів проти громадської 

безпеки є злочинами з формальним складом і вчиняються шляхом дії, а 

декілька злочинів – з матеріальним складом (ст. 264, 267, 270 КК) і можуть 

бути вчинені як шляхом дії так і бездіяльності. 

Ці злочини передбачають настання 2 видів наслідків: 

- створення небезпеки настання тяжких наслідків (ч. 1 ст. 

267); 

- фактичне заподіяння: 

 істотної шкоди (тяжких наслідків) – ст. 264 КК; 

 шкоди здоров’ю або майнова шкода у великому 

розмірі (ч. 1 ст. 270 КК). 

Суб’єктивна сторона – переважної більшості цих злочинів 

характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу. 
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Злочини з матеріальним складом характеризуються необережною 

формою вини. 

Має місце змішана форма вини, що передбачає умисну форму вини 

щодо діяння (наприклад, щодо порушення певних правил) і необережність 

щодо наслідку (наприклад, загибель людей, чи інших тяжких наслідків). 

Мотиви і мета більшості злочинів проти громадської безпеки не є їх 

обов’язковою ознакою і можуть бути різноманітними. 

Але в ряді випадків вони безпосередньо вказані в законі, зокрема мета: 

- напад на підприємства, установи, організації або окремих 

громадян (ст. 257 КК “Бандитизм”); 

- вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

- порушення громадської безпеки, залякування населення, 

провокація воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення (ст. 258 

КК); 

- вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій 

(ст. 258); 

- привернення уваги громадськості до певних політичних, 

релігійних поглядів терориста (ст. 258 КК); 

- захоплення, пошкодження або знищення об’єктів (ст. 261 

“Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення”); 

- примусити фізичну чи юридичну особу, міжнародну 

організацію чи державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї 

(ч. 1 ст. 266 КК “Погроза вчинити викрадення або використати 

радіоактивні матеріали”); 

- спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 

2 ст. 266 КК). 

Суб’єкт – фізична, осудна особа, яка досягла 16-ти річного віку. 

Проте за вчинення злочинів, передбачених: 

- ст. 257 КК “Бандитизм”; 

- ст. 258 “Терористичний акт”; 

- ст. 262 “Викрадення, привласнення, вимагання 

вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 

радіоактивних матеріалів або заподіяння ними шляхом шахрайства 

або зловживання службовим становищем”, якщо вчинене шляхом 

крадіжки, грабежу, розбою чи вимагання відповідальність настає з 14 

років. 

Спеціальний суб’єкт – в ряді випадків при вчиненні злочинів проти 

громадської безпеки він має місце (службова особа), зокрема (ч.2 ст.256, 258-

1, 258-4, 262, ч. 4 ст. 267-1) 

Кваліфікуючі ознаки. 

В якості кваліфікуючих або особливо кваліфікуючих ознак вчинення 

деяких злочинів проти громадської безпеки закон передбачає, зокрема: 

- загибель людей, що означає заподіяння смерті хоча б одній особі або 

більше; 
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- інші тяжкі наслідки: 

 заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній або кільком 

особам; 

 середньої тяжкості двом чи більше особам; 

 заподіяння майнової шкоди у великому або особливо великому 

розмірі; 

- повторно (див. ст. 32 КК); 

- попередня змова групи осіб (див. ч. 2 ст. 28 КК). 

Види злочинів проти громадської безпеки. 

Усю сукупність цих злочинів можна систематизувати на 5 груп в 

залежності від джерел безпеки і загроз громадській безпеці: 

1. Злочини, що сприяють створенню і діяльності організованих 

груп, злочинних організацій і озброєних банд (ст. 255-257 КК); 

2. Злочини, пов’язані з тероризуванням населення, утворення 

непередбачених законом воєнізованих або озброєних формувань (ст. 258-

260 КК); 

3. Злочини, пов’язані з порушенням правил придбання, зберігання 

вогнепальної зброї, боєприпасів, а також радіоактивних матеріалів (ст. 

261-265
1
 КК); 

4. Злочини, пов’язані з неправомірним поводженням з такими 

джерелами небезпеки, як радіоактивні матеріали, легкозаймисті, їдкі 

речовини, шкідливі відходи виробництва, вторинна сировина (ст. 266-269 

КК); 

5. Злочини, пов’язані з порушенням встановлених вимог, що 

спричинили виникнення пожежі (ст. 270 КК). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, громадська безпека створює атмосферу громадського 

спокою, впевненості у надійності та ефективності захисту від ймовірних 

загальнонебезпечних злочинів, відчуття безпеки на яку можна покластися, в 

якій можна бути впевненим, яка заспокоює. 

У кримінально-правовому аспекті громадська безпека є сукупністю 

суспільних відносин, що забезпечують як існування так і розвиток 

громадських і особистих благ, які усувають ймовірні для них загрози. 

Громадська безпека є родовим об’єктом певної сукупності злочинів, 

передбачених кримінальним законом, які є предметом наступних питань 

даної лекції. 

І так переходимо до розгляду другого питання. 

 

2. ЗЛОЧИНИ, ЩО СПРИЯЮТЬ СТВОРЕННЮ І ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП, ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І 

ОЗБРОЄНИХ БАНД 

Цю групу складають 3 злочини, передбачені статтями 255-257 КК. За 

ступенем суспільної небезпечності ці злочини більш небезпечні за інші 

злочини проти громадської безпеки. 
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Першим є злочин, передбачений ст.255 КК. Ця стаття спрямована на 

посилення боротьби з організованою злочинністю і сформульована як 

загальна норма, щодо злочинів, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 258
3
 та ст. 

260 КК. 

Стаття 255. “Створення злочинної організації”. 

Безпосередній об’єкт – громадська безпека, що забезпечує 

виключення можливості появи і діяльності у суспільстві кримінальних 

організованих структур. 

Об’єктивна сторона даного злочину полягає у вчиненні дій у вигляді: 

1. Створення злочинної організації для вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину; 

2. Керівництво злочинною організацією; 

3. Участь у злочинній організації; 

4. Участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; 

5. Керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників 

злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і 

умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної 

діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій або 

організованих груп (консолідація організованої злочинної діяльності). 

У статті 255 КК вид злочинної організації не конкретизовано. Це може 

бути будь-яка злочинна організація, метою якої є вчинення хоча б одного 

тяжкого чи особливо тяжкого злочину, або діяльність якої пов’язана із 

вчиненням декількох злочинів. Жодних інших додаткових ознак такої 

організації (озброєність, спеціальна мета створення та діяльності тощо) закон 

в даному випадку не передбачає. 

Злочинна організація – це найбільш небезпечна форма співучасті і 

визнається, згідно ч. 4 ст.28 КК, як об’єднання декількох осіб (5 або більше) 

(суб’єктів злочину), яке: 

1) є стійким; 

2) є ієрархічним; 

3) об’єднує декількох осіб; 

4) за попередньою змовою зорганізоване його членами або 

структурними частинами для спільної діяльності; 

5) метою такої діяльності є: 

 безпосереднє вчинення ними тяжких або особливо тяжких 

злочинів; 

 керівництво або координація злочинної діяльності інших осіб; 

 забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так 

і інших злочинних груп. 

Як зазначив п. 10 ППВСУ № 13 від 23.12.2005 р. злочинна організація 

(ч. 4 ст. 28 КК) — це внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об’єднання 

п’яти і більше осіб або двох і більше організованих груп (структурних 

частин), метою діяльності якого є вчинення тяжких або особливо тяжких 

злочинів чи тільки одного, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, 

або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або 
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забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших 

злочинних груп. 

Стійкість – є однією із визначальних ознак злочинної організації і 

полягає в тому, що така організація створюється для тривалої злочинної 

діяльності. На постійній основі і забезпечується надійним захистом від 

розкриття. 

Стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх 

здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто 

ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як 

внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, 

намагання окремих членів об’єднання відокремитись чи вийти з нього), так і 

зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, 

діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). 

На здатність об’єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим 

факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки 

між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх 

правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий 

розподіл функцій учасників щодо його досягнення. 

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути 

встановлення корупційних зв’язків в органах влади, наявність каналів обміну 

інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, 

створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх 

наповнення й використання тощо. 

Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак 

зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення 

тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група 

трансформувалась у злочинну організацію
1
. 

Ієрархічність – це специфічна ознака злочинної організації. Вона 

передбачає наявність відповідної системно-структурної побудови 

об’єднання, яке включає в себе наявність загального керівництва (лідера), 

чітко визначену підпорядкованість рядових членів об’єднання його 

керівникам, вертикальні зв’язки між вищими та нижчими структурами 

об’єднання, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх 

учасниками злочинної організації. 

Це означає наявність в середині організації зв’язків по вертикалі між: 

1) верхніми; 

2) середніми; 

3) нижніми структурними одиницями. 

На нижній сходинці такої структури знаходяться організовані групи, 

які безпосередньо вчиняють злочини. Середню ланку складають групи, які 

займаються підбором виконавців злочинів, контролюють їх діяльність, 

забезпечують прикриття, виконують функції розвідки і контррозвідки, 

                                                
1
 П.11 ППВСУ №13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 

вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» 
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формують “общак” (спільну касу) і розподіляють його в разі необхідності, 

виходять на корумповані зв’язки, відмивають гроші, здобуті злочинним 

шляхом, здійснюють персональну охорону тощо. 

Вищу ланку становлять організатори і керівники, які планують 

діяльність злочинної організації в цілому, забезпечують її взаємодію з 

іншими злочинними формуваннями на регіональному, міжрегіональному та 

міжнародному рівнях. 

Зорганізованість за попередньою змовою. 

Для злочинної організації також характерною є зорганізованість 

членів або структурних частин за попередньою змовою для спільної 

діяльності. 

Це означає, що зорганізованість за попередньою змовою здійснюється 

при створенні злочинної організації, перед вчиненням злочинів. А під 

терміном спільної діяльності злочинної організації належить розуміти як 

безпосереднє вчинення злочинів, так і діяльність, спрямовану на підтримку 

можливості існування такої організації. 

Кожний учасник змови усвідомлює, що разом з іншими прийматиме 

участь у здійсненні злочинної мети, для якої створена організація і бажає 

цього. Це також характерно і для тих осіб, які приєднуються до такої 

організації після її створення. 

Кількісний склад злочинної організації. 

Згідно з ч.4 ст.28 КК злочинна організація це стійке та ієрархічне 

об’єднання 5-х або більше осіб, тобто мінімальна кількість не може бути 

менше як 5 осіб, що об’єдналися для зайняття злочинною діяльністю. 

Особи, які вчиняють злочин у складі злочинної організації, несуть 

відповідальність за ч.1 ст.225 КК та за статтями, які передбачають 

відповідальність за вчинені ними конкретні злочини. У зв’язку з цим така 

ознака як вчинення злочину злочинною організацією не виступає як 

кваліфікуюча чи особливо кваліфікуюча для окремих складів злочинів, як це 

має місце стосовно організованих груп, осіб за попередньою змовою, чи 

групи осіб. Ця ознака як обтяжуюча не названа і в ст. 67 КК. 

Мета, з якою створюються злочинні організації, визначена в законі 

(ст.255 КК). 

1) Вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. 

Стаття 12 КК дає класифікацію злочинів за ступенем тяжкості. Проте 

обмеження діяльності злочинної організації лише вчиненням тяжких чи 

особливо тяжких злочинів навряд чи виправдане. Це підтверджується тим, 

що значна кількість злочинів вчинених злочинними угрупуваннями, 

спрямоване на економічну сферу. Але більшість із них не відносяться до 

тяжких чи особливо тяжких. І таким чином, тут не може йти мова про 

злочинну організацію. 

Практичне значення має відмінність злочинної організації від 

організованої групи. 

При розмежуванні цих понять вирішальним є глибокий аналіз ознак, 

властивих цим об’єднанням (формуванням). 
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Особливе значення має кількісна ознака (організована група – 3 особи і 

більше, злочинна організація – 5 і більше) та визначення стійкості 

організованої групи і більш стійкого характеру злочинної організації, 

наявність таких специфічних ознак злочинної організації як ієрархічна 

структура і спрямованість на вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. 

Організованим групам взагалі не властива ієрархічність. 

Стосовно такої ознаки, як спрямованість на вчинення тяжких і 

особливо тяжких злочинів, що випливає із закону (ч.4 ст.28, ч.1 ст.225 КК), 

то вона властива лише злочинним організаціям. Однак, це не означає, що 

організована група не може утворюватися для вчинення тяжких або особливо 

тяжких злочинів. Про це свідчить наявність такої кваліфікуючої ознаки, як 

вчинення злочину організованою групою, в ряді складів злочину (ч.2 ст.147, 

ч.3 ст.149, ч.4 ст.187 КК тощо). 

Діяння, за які передбачена відповідальність за ч.1 ст.255 КК. 

1. Створення злочинної організації. 

Це діяльність особи (осіб) спрямована на виникнення злочинної 

організації. 

Організаційні дії можуть бути різноманітними, а саме: 

– підбор учасників злочинного формування з 

наступним розподілом їх ролей в організації; 

– пошук матеріальних засобів, які необхідні для 

функціонування організації (грошей, транспорту, 

приміщень, сховищ); 

– розробка планів, пошук об’єктів нападу; 

– розробка заходів забезпечення прикриття тощо. 

Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після 

досягнення особами згоди щодо вчинення першого тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину, але до його закінчення об’єднання набуло всіх 

обов’язкових ознак такої організації. При цьому не має значення, передувала 

набуттю об’єднанням ознак злочинної організації стадія його існування як 

організованої групи чи зазначена організація була одразу створена як така. 

Якщо перший, а також наступні злочини були вчинені до набуття 

об’єднанням усіх обов’язкових ознак злочинної організації, ці злочини за 

наявності до того підстав необхідно кваліфікувати як такі, що вчинені 

організованою групою.
2
 

Особа, яка створила злочинну організацію, в майбутньому може і не 

бути її керівником або учасником. 

2. Керівництво організацією – полягає у вчиненні сукупності дій 

спрямованих на управління процесом: 

 Підтримання функціонування, тобто забезпечення існування та 

збереження злочинної організації як стійкого об’єднання осіб; 

 Здійснення ними злочинної діяльності. 

                                                
2
 Абз.2,3 п.10 ППВСУ №13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 

злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» 
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Управління процесом підтримання функціонування злочинної 

організації передбачає: 

– забезпечення дотримання загальних правил поведінки, 

підтримання дисципліни; 

– вербування нових членів таких об’єднань; 

– розподіл (перерозподіл) функціональних обов’язків їх членів; 

– планування вчинення конкретних злочинів, а також здійснення 

злочинної діяльності загалом; 

– вдосконалення організаційної структури злочинної організації; 

– організація і розробка заходів щодо прикриття діяльності 

злочинної організації. 

Управління процесом здійснення злочинною організацією 

злочинної діяльності (вчинення конкретних злочинів) включає в себе: 

– визначення мети і напрямів такої діяльності, конкретних завдань, які 

висуваються перед організацією, її структурними частинами чи окремими 

учасниками; 

– об’єднання і координація дій окремих структурних частин або 

окремих учасників тощо. 

Керівництво організацією може здійснюватися у формі: 

– віддання наказів, розпоряджень, доручень, вказівок; 

– проведення інструктажів; 

– організації звітів про виконання тих чи інших дій; 

– прийнятті рішень про застосування заходів впливу щодо членів 

злочинної організації за невиконання доручень керівництва або порушення 

встановлених правил поведінки. 

3. Участь у діяльності злочинної організації означає вступ до неї і 

фактичне перебування в ній. Особа стає учасником злочинної організації з 

моменту її утворення за умови, що вона входить до кола тих осіб, з яких 

первісно виникає організація, або ж відтоді, коли інші учасники дали згоду 

на прийняття її до вже існуючої організації, та прийняття обов’язків члена 

організації. Участь у розробці планів та їх реалізації, виконання обов’язків, 

передбачена роллю в організації та спеціалізацією, дотримання дисципліни 

та встановлених правил поведінки тощо. 

В той же час, участь в організації не охоплює випадки вчинення діянь, 

які становлять самостійні злочини і вчинені за власною ініціативою особи. 

Відповідальність настає за відповідними статтями Особливої частини КК. 

(ексцес) 

4. Участь у злочинах, вчинюваних такою організацією. 

Це участь у відповідності із спеціалізацією та визначеною 

керівництвом роллю особи в організації у вчиненні конкретних тяжких або 

особливо тяжких злочинів, які розроблені у злочинній організації. 

5. Організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) 

представників злочинних організацій або організованих груп для 

розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального 

забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних 
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організацій або організованих груп. (Консолідація організованої злочинної 

діяльності). 

Це належить розуміти, як створення іншої форми організованої 

злочинності – злочинної спільності. Тобто відбувається згуртування 

діяльності окремих злочинних організацій і організованих груп для 

посилення їх діяльності. Така консолідація полягає в різних діях, 

спрямованих на проведення зустрічей представників таких об’єднань. 

Зокрема це може бути: 

– пропозиція і організація зустрічей керівників 

злочинних груп і злочинних організацій; 

– встановлення часу і місця їх проведення; 

– визначення кола питань, які підлягають обговоренню 

і узгодженню; 

– керівництво таким тимчасовим об’єднанням 

(головування на сходці). 

Іншими словами можна сказати, що цей вид злочинної діяльності 

сприяє створенню тимчасового або постійного органу, який був би 

координуючим центром діяльності більшості злочинних груп і організацій, 

які діють на конкретній території (місто, область, район) або займаються 

деякими спільними для цих груп і організацій видами злочинної діяльності. 

Мета такої діяльності полягає у розробленні планів спільного вчинення 

конкретних злочинів або перспектив злочинної діяльності в регіонах, 

поділення території або сфер впливу чи видів злочинної діяльності між 

організованими групами і злочинними організаціями, матеріальне 

забезпечення функціонування злочинної діяльності (створення "общака", як 

спільної каси для декількох злочинних організацій) та розподіл коштів, 

вирішення конфліктних ситуацій тощо. 

За особливостями конструкції цей злочин з формальним складом, тобто 

вважається закінченим з моменту вчинення одного з 5 діянь, які нами 

розглянуті. 

Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується умисною 

формою вини і тільки у вигляді прямого умислу. 

Винний усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, 

усвідомлює те чи інше діяння (перелік їх викладено при розгляді об’єктивної 

сторони) і бажає так діяти. 

Мотив і мета можуть бути різноманітними і на кваліфікацію не 

впливають. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 

Особи у віці від 14 до 16 років за злочини вчинені у складі злочинної 

організації несуть відповідальність лише за окремі злочини (грабіж, розбій, 

тілесні ушкодження тощо). 

У відповідності до ч.1 ст.30 КК організатор злочинної організації 

підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені злочинною 

організацією, якщо вони охоплювались його умислом. 

А інші учасники злочинної організації підлягають кримінальній 
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відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали 

участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен з них (ч.2 ст.30 

КК). 

Відповідальність за ст.255 КК настає не тільки за створення злочинної 

організації, керівництво нею та участь у ній, а й за участь у злочинах, 

вчинюваних такою організацією. 

Але злочини, вчинені у складі злочинної організації, належить 

самостійно кваліфікувати за відповідними нормами за сукупністю з нормою, 

яка передбачає відповідальність за створення злочинної організації, участь у 

ній чи у вчинюваних нею злочинах (ч. 1 ст. 255 КК).
3
 

Частиною 2 ст.255 КК передбачено спеціальний вид звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин передбачений 

ч.1 ст.255 КК. 

Таке звільнення можливе за наявності у сукупності певних умов, а 

саме, щоб особа: 

- не була організатором або керівником злочинної організації; 

- добровільно заявила про створення злочинної організації або про 

свою участь у ній; 

- активно сприяла її розкриттю. 

 

Таке звільнення застосовується незалежно від того, чи припинена 

відповідними державними органами діяльність злочинної організації після 

повідомлення про неї чи ні. В той же час ч.2 ст.255 КК не застосовується у 

разі вчинення особою інших злочинів пов’язаних з діяльністю злочинних 

організацій, зокрема бандитизму (ст..257 КК). 

Хоча норма, передбачена ст.255 КК, є загальною відносно бандитизму, 

але нею не охоплюються випадки звільнення при вчиненні злочинів, 

передбачених відповідними спеціальними нормами. Т.о. знаходить своє 

підтвердження вказівка на звільнення від кримінальної відповідальності в ч.2 

ст.258
3
 КК “Створення терористичної групи чи терористичної організації”, в 

ч.6 ст.260 КК “Створення не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань”. 

Частина 2 ст.255 КК також не поширюється на окремі злочини 

вчинені учасниками злочинних організацій – проти життя, здоров’я особи, 

власності тощо. Тобто звільнення від кримінальної відповідальності на 

підставі ч.2 ст.255 КК не означає автоматичного звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинені злочини, передбачені іншими статтями особливої 

частини КК. 

Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та 

укриття їх злочинної діяльності 

У відповідності до ч.6 ст.27 КК “не є співучастю не обіцяне заздалегідь 

переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину 

                                                
3
 П.15 ППВСУ №13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 

вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» 
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чи предметів, збутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких 

предметів. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають кримінальній 

відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 198 та 396 КК. 

Має місце так звана причетність до злочину. Стаття 256 КК 

передбачає відповідальність за діяння, які за своєю сутністю сприяють 

діяльності вже існуючої злочинної організації, а за юридичною конструкцією 

вони є причетністю до злочину, передбаченого ст.255 КК, яка виділена 

також у спеціальній статті Особливої частини КК. 

Безпосередній об’єкт (основний) – громадська безпека. 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – нормальна діяльність правоохо-

ронних органів по виявленню і розкриттю злочинів. 

Об’єктивна сторона полягає у вчиненні одного із діянь, вказаного в 

законі, а саме: 

- заздалегідь необіцяне сприяння учасникам злочинних організацій 

та укриття їх злочинної діяльності ; 

- заздалегідь необіцяне здійснення інших дій по створенню умов, 

які сприяють їх злочинній діяльності. 

1. Сприяння учасникам злочинних організацій. Воно проявляється у 

наданні допомоги злочинній організації в цілому, її конкретним структурним 

підрозділам чи окремим учасникам, яка спрямована на створення таких умов, 

у яких може існувати та функціонувати злочинна організація. Така допомога 

(сприяння) не повинна стосуватися вчинення конкретних злочинів, які 

вчинює злочинна організація. Якщо таке буде мати місце то така допомога 

означає співучасть у відповідних злочинах. 

2. Укриття злочинної діяльності учасників злочинних організацій 

може мати прояв: 

- в переховуванні учасників злочинної організації; 

- в переховуванні знарядь чи засобів вчинення злочину, інших 

предметів, які використовуються для забезпечення діяльності усієї 

організації чи при вчиненні окремих злочинів; 

- в переховуванні предметів, здобутих внаслідок злочинної 

діяльності організації. 

3. Здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють злочинній 

діяльності належить розуміти будь-які дії, які полягають у створенні 

перешкод для правоохоронних органів в діяльності по боротьбі з викриттям і 

притягненням до відповідальності учасників злочинних організацій. 

Для перших двох форм діянь закон вказує способи їх вчинення, а саме 

шляхом: 

- надання приміщень, сховищ, транспортних засобів; 

- інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних 

паперів. 

1. Заздалегідь необіцяним сприяння є тоді, коли про його наступне 

надання в майбутньому не повідомлялось (не давалась згода) до моменту 

створення злочинної організації. Тобто таке сприяння відбувається 

(надається) вже існуючій злочинній організації, виникнення якої не було 
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обумовлено наданим сприянням. В противному випадку має місце 

пособництво злочину, передбаченому ст.255 КК. 

2. Укриття злочинної діяльності буде також заздалегідь 

необіцяним за умови, що воно не було обіцяне до створення організації або 

до моменту вчинення окремих злочинів. В іншому випадку такі дії 

становлять співучасть у злочині. Передбаченому ст.255 КК, або в злочинах, 

які вчиняє організація і приховування яких було заздалегідь обіцяне. 

За особливостями конструкції – це формальний склад. 

Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини 

і тільки у вигляді прямого умислу. 

Мотив і мета можуть бути різноманітними і на кваліфікацію не 

впливають. 

Суб’єкт – загальний – фізична, осудна особа, яка досягла віку 16 років. 

Кваліфікуючі ознаки (ч.2 ст.256 КК) 

- дії вчинені службовою особою; 

- дії вчинені повторно. 

Повторність буде мати місце тоді, коли будуть відсутні ознаки 

продовжуваного сприяння або укриття злочинної діяльності. 

Переходимо до наступного складу злочину. 

Стаття 257. Бандитизм. 

Особлива небезпечність бандитизму, який в умовах зростання 

злочинності являє собою загрозу для особистої небезпеки громадян, їх майна, 

нормального функціонування державних, громадських і приватних 

підприємств, установ та організацій вимагає рішучої боротьби з цим 

злочином. 

Безпосередній об’єкт (основний) – безпека суспільства (громадська 

безпека). 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – можуть бути: 

- життя, здоров’я, статева свобода або недоторканість особи; 

- власність (приватна, колективна, державна); 

- громадський порядок; 

- нормальна діяльність установ, організацій, підприємств. 

Об’єктивна сторона полягає у вчиненні будь-якої альтернативної дії, 

а саме: 

- організація озброєної банди; 

- участь у банді; 

- участь у нападі, вчинюваному бандою. 

Банда (від італійського слова banda – збройний загін) – це один із видів 

організованої групи або злочинної організації і є найбільш небезпечною 

формою співучасті. 

(Слайд 11) У відповідності до п. 17 постанови Пленуму ВСУ від 

23.02.2005 р. під бандою необхідно визнавати озброєну організовану групу 

або злочинну організацію, яка попередньо створена з метою вчинення 

кількох нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб 

або одного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої 
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підготовки. 

Банду слід вважати створеною з моменту досягнення її учасниками 

згоди щодо вчинення першого нападу за наявності планів щодо подальшої 

спільної злочинної діяльності такого ж характеру та за умови, що 

об’єднання набуло всіх обов’язкових ознак банди. При цьому не має 

значення, передувала створенню банди стадія існування об’єднання як 

організованої групи або злочинної організації чи банда одразу була створена 

як така. 

Банда, як різновид злочинної організації або організованої групи 

характеризується крім загальних ознак ще й специфічними, тобто 

притаманними їй. 

Обов’язковими ознаками банди є: 

1. Кількісна ознака – наявність декількох осіб, як суб’єктів 

злочину (3 або 5 і більше); 

2. Стійкість, ознака схожа зі злочинною організацією та 

організованою групою. 

3. Озброєність. Згідно п.18 ППВСУ № 13 від 23.02.2005 р. 

“обов’язковою ознакою банди є озброєність її учасників або хоча б 

одного з них (в останньому випадку інші учасники мають знати про це й 

усвідомлювати можливість застосування зброї під час нападів). 

Таким чином, озброєність банди свідчить про наявність у неї зброї і 

якщо немає зброї, то немає і банди та бандитизму. Саме озброєність для 

нападів на підприємства, установи, організації чи окремих осіб у сполученні 

зі стійкістю та іншими ознаками й утворює той ступінь суспільної небезпеки 

злочинного угрупування, який обумовлює його віднесення до банди. Для 

складу бандитизму не вимагається, щоб зброю було застосовано під час 

нападу. Для відповідальності за бандитизм достатньо того, щоб зброя була в 

розпорядженні банди і могла бути застосована. 

Для визначення поняття зброї слід керуватися роз’ясненнями, що 

містяться в п. 3, 4 та 8 ППВСУ від 26. 04 2002 р. № 3 “Про судову 

практику в справах про викрадання та інше незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами”. 

Основною характеристикою зброї є її призначення – ураження живої 

цілі, вона може бути як саморобна, так і виготовлена промисловим способом 

(п. 3). 

Це всі види бойової, спортивної, мисливської зброї як серійного 

виготовлення, так і саморобної чи переробленої для проведення пострілу з 

якої використовується сила тиску газів, що утворюються при згоранні 

вибухової речовини (пороху або інших спеціальних горючих сумішей). 

Пневматична зброя, сигнальні, стартові, будівельні, газові пістолети, 

пристрої вітчизняного виробництва для пострілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями снарядами 

несмертельної дії, ракетниці не відносяться до вогнепальної зброї і не є 

ознакою озброєності банди. 
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Судова колегія в кримінальних справах ВС України, розглянувши цю 

справу, вказала, що суд правильно встановив фактичні обставини справи 

однак "висновок суду про те, що ця група мала ознаки банди, є помилковим”. 

За змістом закону однією із ознак банди є її озброєння вогнепальною або 

холодною зброєю, і в цьому її небезпека для суспільства. Газові пістолети не 

відносяться до такого виду зброї, а тому дії засуджених не містять ознак 

бандитизму”. 

Усі ці дії засуджених, говориться в ухвалі судової колегії в 

кримінальних справах ВС України, мають ознаки розбійного нападу, 

вчиненого за попереднім зговором групою осіб, а тому їх треба кваліфікувати 

за ч.2 ст.142 КК (1960р.), ч.4 ст.187 КК 2001 р. (ЮВУ – 1996 – Ю – 17 

січня). 

До вогнепальної зброї, як ознаки банди слід відносити і 

гладкоствольну мисливську зброю, на це вказав Пленум ВСУ в абз.2 п.20 

постанови № 13 від 23.02.2005 р. “ Про практику розгляду судами 

кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 

об’єднаннями ”. 

До холодної зброї як пояснив Пленум ВС України “ Про судову 

практику в справах про викрадання та інше незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами ” в своїй постанові № 3 від 

26. 04. 2002 р. в п. 8 “…предмети, які відповідають стандартним зразкам 

або історично виробленим типам зброї, чи інші предмети, що справляють 

колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект 

(багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, нунчаку, кастет тощо) 

конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомогою м’язової 

сили людини або дії механічного пристрою”. 

Таким чином, сокири, ломики, леза, столові, кухонні і перочині ножі, 

стартові і газові пістолети, пневматична зброя, ракетниці і тому подібні 

предмети не є зброєю, як ознака банди. 

Не можна відносити до зброї і такі предмети, як цеглини, кийки, 

пляшки, макети зброї та інші предмети, що імітують зброю. 

Зброя як ознака банди може бути як заводська так і кустарного 

виготовлення. Вона повинна бути придатною для використання за цільовим 

призначенням або придатною для ремонту з відновленням її поражаючих 

якостей. В останньому випадку необхідно, щоб у винних був умисел і 

можливість зробити необхідний ремонт особисто чи за допомогою інших 

осіб. Якщо ознакою придатності зброя не володіє, то її використання не 

становлять загрози громадській безпеці як об’єкту бандитизму. 

Для відповідальності за бандитизм не має значення, законним чи 

незаконним було володіння зброєю. 

Зверніть увагу, що серед науковців існує і трохи інша точка зору, щодо 

питання озброєності, оскільки ППВСУ 2005 р. не дає чіткої відповіді на це 

питання. Так д.ю.н. Навроцький В.О. в коментарі до ст. 257 КК (за ред.. 

Мельника М.І., Хавронюка М.І.) зазначає: слід мати на увазі, що у ППВСУ 
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«Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» в № 3 від 

26.04.2002 р. питання про правовий статус пневматичної зброї, пристроїв для 

стрільби газовими, гумовими та іншими аналогічними зарядами вирішується 

стосовно не ст. 257 КК, а ст.. 262 і 263. Тому наявність пневматичних чи 

газових рушниць, пістолетів, револьверів, метальних, електрошокових чи 

інших аналогічних пристроїв має враховуватися як озброєність банди за 

умови, що вони належать до типів, використання яких громадянами потребує 

спеціального дозволу (пневматична зброя зі швидкістю кулі понад 100 м/сек., 

газові пістолети, револьвери, балони споряджені газом нервово-паралітичної 

дії). 

За сукупністю злочинів, передбачених ст.257 і ст. 262 чи ч.1 ст.263 

КК належить кваліфікувати незаконне заволодіння чи незаконне придбання 

вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин, якщо такі дії 

були вчинені з метою організації банди або використання цих предметів 

членами вже існуючої банди (абз.2 п.26 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Дії ж учасників банди, пов’язані з незаконним носінням, зберіганням, 

ремонтом та передачею (один одному) предметів, якими вона озброєна, є 

складовими елементами бандитизму і додаткової кваліфікації за ст. 263 КК 

не потребують. 

Сама по собі наявність зброї у групи при відсутності наступних ознак 

банди не утворює бандитизм. 

4. Загальна (спеціальна) мета – вчинення нападів на підприємства, 

установи, організації чи на окремих осіб. 

Це означає, що банда прагне досягти злочинного результату за 

допомогою насильства або створення реальної загрози його застосування, 

діяти раптово, агресивно. 

5. Спосіб – напад. « Нападом є дії, спрямовані на досягнення 

злочинного результату шляхом застосування насильства до потерпілого чи 

створення загрози його застосування. Такий напад вважається здійсненим і в 

тих випадках, коли члени банди не застосовували зброї, яка перебувала в їх 

розпорядженні.» 

(Слайд 13) Розглянемо сутність діяння, що характеризують об’єктивну 

сторону бандитизму (форми бандитизму). 

Організація озброєної банди. 

Як пояснив Пленум ВС України “ Про практику розгляду судами 

кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 

об’єднаннями ” в п.19 постанови № 13 від 23.12.2005 р. “Під організацією 

озброєної банди належить визнавати створення як організованої групи чи 

злочинної організації, що вже озброєні, але ще не вчинили нападів, так і 

таких стійких об’єднань, які, щоб дістати зброю, вчиняють напади на 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів тощо. Уже в 

момент нападу з метою заволодіння зброєю ці об’єднання стають бандою, 

оскільки в такий спосіб її члени озброюються.. 



 156 

Оскільки ст. 257 КК передбачено відповідальність за організацію 

банди, а не за організаційну діяльність щодо її створення, дії обвинувачених 

можна кваліфікувати як закінчений бандитизм лише у випадках, коли банду 

дійсно було організовано. Організаційна ж діяльність, яка не дала такого 

результату, може розцінюватись як замах на бандитизм. 

Участь в озброєній банді – це фактичне перебування у складі банди 

(членство в ній), входження, вступ до її складу, не залежно від того, вчинені 

винним які-небудь дії в складі банди чи ні. 

В п. 23 вище згаданої постанови ПВС України зазначається: «під 

участю в озброєній банді слід розуміти не тільки як безпосереднє здійснення 

нападів, а й як сам факт вступу особи до неї чи вчинення будь-яких дій, 

спрямованих на створення сприятливих умов для її функціонування (надання 

транспорту, приміщень, здійснення фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення, постачання зброї, підшукання об’єктів для нападу, зберігання 

зброї, злочинно набутого майна, коштів тощо). Проте в будь-якому разі 

участь у банді (як форма бандитизму) обов’язково передбачає членство особи 

в цьому об’єднанні, яке набувається шляхом вступу до останнього. Вчинення 

зазначених дій особою, яка не є учасником банди, належить розцінювати як 

пособництво у бандитизмі.» 

Участь у банді є закінченим злочином з моменту дачі згоди на вступ до 

банди. 

Участь у вчинюваному бандою нападі має місце, коли члени банди, 

спільно приймають безпосередню участь у вчинюваному бандою нападі, 

тобто є його співвиконавцями. 

Участь у вчинюваному нападі банди може брати і не член банди. Ось 

як зазначив Пленум ВС України в п. 25: “… Участь у вчинюваному бандою 

нападі може брати й особа, яка не входить до її складу. Проте дії такої особи 

можна кваліфікувати за ст. 257 КК тільки в тому разі, коли вона 

усвідомлювала, що є учасником нападу, який вчинює банда. Якщо ж 

зазначена особа не брала безпосередньої участі у нападі, а лише якимось 

чином сприяла в його вчиненні, її дії слід вважати пособництвом. 

Особи, які не були учасниками банди і не усвідомлювали факту її 

існування, але в будь-який спосіб сприяли у вчиненні нею нападу, несуть 

відповідальність за злочин, що охоплювався їхнім умислом.”. 

Акцентую вашу увагу на те, що ст.257 КК, яка містить законодавче 

визначення поняття бандитизму, не передбачає ні якихось конкретних цілей 

вчинюваних бандою нападів як обов’язкової ознаки складу цього злочину, ні 

відповідальності за вчинення її членами під час нападу злочинних діянь, які 

утворюють самостійні склади злочинів (крім відповідальності за організацію 

банди, участь у ній та у вчинюваних нею нападах). Тому в таких випадках 

судам належить керуватися положенням ст. 33 КК, згідно з яким за 

сукупності злочинів кожен із них підлягає кваліфікації за відповідною 

статтею або частиною статті Особливої частини КК. 

Суб’єктивна сторона бандитизму характеризується умисною формою 

вини і тільки у вигляді прямого умислу. 
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Спеціальна мета – напад на підприємства, установи, організації чи 

окремих осіб. 

Мотиви, як правило, корисні. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років. 

Відмінність бандитизму, який має на меті заволодіння майном від 

розбою: 

1. Банда це завжди 3 або 5 і більше особи, а розбій може 

вчинюватися і однією особою. 

2. Від розбою вчиненого за попереднім зговором групою осіб 

бандитизм відрізняється найбільш високим ступенем внутрішньої 

організації, стійкості, згуртованості. 

3. Обов’язковою ознакою банди є наявність хоча б у одного з 

її учасників будь-якої вогнепальної чи холодної зброї, за умови, що 

інші члени групи знають про неї та розуміють, що вона може бути 

застосована під час нападів, а для розбою це не обов’язково. 

4. При бандитизмі сам факт організації озброєної банди, а 

також участь у ній утворює закінчений склад злочину. Створення ж 

групи, в тому числі озброєної, з метою розбійного нападу і участь у 

такій групі визнаються готуванням до розбою. 

5. Родовим об’єктом бандитизму є громадська безпека, а 

розбою – власність. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, належить наголосити, що злочини цієї групи створюють 

нормальній життєдіяльності суспільства, суспільній стабільності в цілому, 

дестабілізації економічної та соціально-політичної сфер життя, порушують 

нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, 

підривають і гальмують прогресивний процес розвитку суспільства, 

перешкоджають проведенню соціально-економічної та правової політики, 

породжують обстановку незахищеності, створюють систему корупції в 

органах влади. 

Також створюються сприятливі умови для існування злочинних 

організацій і вчинення ними тяжких злочинів, ускладнюється їх своєчасне 

розкриття і припинення функціонування, викриття, затримання та покарання 

учасників злочинної діяльності тощо. 

 

3. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ТЕРОРИЗУВАННЯМ 

НАСЕЛЕННЯ,УТВОРЕННЯМ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ 

ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ОЗБРОЄНИХ ФОРМУВАНЬ 

Боротьбі з тероризмом в КК присвячені ст..258-258
4
: 

Ст..258 – Терористичний акт (має 4 частини); 

Ст.. 258
1
 – Втягнення у вчинення терористичного акту (має 2 частини); 

Ст. 258
2
 – Публічні заклики до вчинення терористичного акту (має 2 

частини) 

Ст. 258
3
 – Створення терористичної групи чи терористичної організації 
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(має 2 частини); 

Ст. 258
4
 – Сприяння вчиненню терористичного акту (має 2 частини); 

Ст. 258
5 
– Фінансування тероризму. 

 

Поняття тероризму дається в ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» від 

20 березня 2003 року - це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у 

свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 

заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів 

влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних 

людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних 

цілей. 

Давайте розглянемо, що ж таке терористичний акт. Як зазначається в 

ст.1 вищезазначеного закону терористичний акт - злочинне діяння у формі 

застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність 

за які передбачена статтею 258 Кримінального кодексу України. 

Ст. 258 КК дає більш ширше визначення терористичного акту – це 

застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали 

небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової 

шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з 

метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації 

воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на 

прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади 

чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, 

об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги 

громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного 

(терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. 

Терористичний акт (від латинського - terror – страх, жах) є одним із 

найнебезпечніших злочинів проти громадської безпеки. Він створює загальну 

небезпеку, може заподіювати і заподіює значну чи тяжку шкоду життю і 

здоров’ю ні в чому неповинних людей, власності, довкіллю, нормальному 

функціонуванню органів влади, підприємств, установ чи організацій. 

Характеризується використанням зброї, жорстокістю, насильством, здатний 

дестабілізувати соціально-політичну обстановку в суспільстві чи в окремих 

регіонах, дезорганізувати роботу органів влади і громадського неспокою,, 

почуття тривоги і занепокоєння. Страху і безпорадності тощо. 

Родовий об’єкт – громадська безпека. 

Безпосередній об’єкт – громадська безпека в різних сферах діяльності 

суспільства і держави (політичній, економічній, соціальній, національній, 

релігійній тощо). 

Це залежить від спрямованості конкретного суспільно небезпечного 

діяння та вимог терористів, які прагнуть змінити незаконним шляхом 

управління в тій чи іншій сфері громадської безпеки. 

Безпосередній об’єкт (додатковий): 

- життя, здоров’я людей; 

- власність; 
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- довкілля тощо. 

Предмет, як правило, майно (приватне, колективне, державне) 

Об’єктивна сторона цього злочину виражається в 2 формах: 

1. Застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які 

створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння 

значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків; 

2. Погроза вчинення зазначених дій. 

Під застосуванням зброї слід розуміти використання її вражаючих 

властивостей проти життя, здоров’я (здійснення прицільної чи хаотичної 

стрілянини в місцях знаходження людей, нанесення ударів холодною 

зброєю), майна чи довкілля. 

Інші дії, які створювали небезпеку, це такі дії. що поєднувались із 

застосуванням отруйних речовин або виразились у затопленні, обвалах, 

каменепадах, зруйнуванні будівель, споруд, доріг, засобів зв’язку, 

пошкодження об’єктів довкілля, нафтових родовищ тощо, внаслідок яких 

виникла реальна загроза настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді 

смерті чи завдання тілесних ушкоджень, знищення чи пошкодження майна, 

перерву руху транспортних засобів, роботи підприємств, установ чи 

організацій. 

Погроза вчинення зазначених загально-небезпечних дій передбачає 

доведення до відома органів державної влади чи місцевого самоврядування, 

службових осіб, об’єднання громадян, юридичних або фізичних осіб про 

наміри винного вчинити зазначені дії. Погроза повинна бути реальною і 

конкретною. Вона може бути виражена як безпосередньо так і 

опосередковано, як відкрито, публічно, так і анонімно, усно чи письмово 

тощо.  

За особливостями конструкції перша форма цього злочину є 

матеріальний склад, тобто вважається закінченим з моменту створення 

небезпеки для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової 

шкоди чи настання інших тяжких наслідків. 

Це означає, що відбулися такі зміни в навколишньому світі, коли 

виникає реальна загроза, високий ступінь ймовірності заподіяння дійсної 

шкоди життю чи здоров’ю особи, власності, нормальному функціонуванню 

транспорту, зв’язку, забезпеченню водою, енергією, продуктами харчування. 

Реальність такої загрози визначається з урахуванням багатьох обставин, а 

саме: 

- місця і часу теракту; 

- наявності людей чи матеріальних цінностей; 

- використання знарядь та засобів, їх вражаючих 

властивостей і потужності тощо. 

 

Друга форма теракту за особливостями конструкції формальний 

(усічений) склад злочину, тобто вважається закінченим з моменту 

доведення тим чи іншим способом погрози про вчинення терористичних дій. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини і 



 160 

тільки у вигляді прямого умислу. 

Винний усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, 

усвідомлює, що вчиняє загально небезпечні дії (які вказані в законі), 

передбачає створення небезпеки для життя чи здоров’я людини або 

заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків і 

бажає настання їх створення, або бажає так діяти при погрозі. 

Причому немає значення при погрозі, чи дійсно винний мав намір 

привести її у виконання, реалізувати чи ні. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього злочину є мета 

в одному з її проявів, а саме: 

- порушення громадської безпеки; 

- залякування населення; 

- провокація міжнародного ускладнення, воєнного 

конфлікту; 

- вплив на прийняття рішення чи вчинення або невчинення 

дій органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями 

громадян, юридичними особами; 

- привернення уваги громадськості до певних політичних, 

релігійних чи інших поглядів винного (терориста). 

 

Порушення громадської безпеки означає поставлення в небезпеку 

(під загрозу) життя і здоров’я невизначеного кола осіб або нормального 

функціонування підприємств, установ, організацій, діяльність органів влади, 

власність або довкілля тощо. 

Залякування населення – це прагнення викликати у населення 

побоювання стати жертвами дій терориста, примусити людей відчути себе в 

небезпеці, викликати у них тривогу, створити обстановку терору, страху 

тощо. 

В той же час, якщо дії, передбачені ст.258 КК вчинені з метою 

ослаблення держави, то відповідальність настає за диверсію (ст.113 КК). 

Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла 14 річного віку. 

Давайте розглянемо ст.. 258
3
 КК. 

Створення терористичної групи чи терористичної організації, 

керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само 

матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності 

терористичної групи чи терористичної організації -  

 караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  

 2. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, 

передбачене частиною першою цієї статті, особа, крім організатора і 

керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно 

повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, 

сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із 

створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає 

складу іншого злочину. 
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Що ж таке терористична група та терористична організація. В ст..1 ЗУ 

«Про боротьбу з тероризмом» даються наступні визначення: 

 терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з 

метою здійснення терористичних актів; 

терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке 

створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого 

здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, 

обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. 

Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних 

підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з 

керівників (керівних органів) усієї організації. 

Стаття 260 КК має 6 частин і примітку. 

Безпосередній об’єкт – громадська безпека в частині забезпечення 

життєдіяльності людей в різних сферах, а також захист суверенітету і 

територіальної цілісності України, економічної і політичної стабільності в 

державі. 

Об’єктивна сторона полягає у: 

- створенні непередбачених законами України воєнізованих 

формувань; 

-  створенні непередбачених законами збройних формувань; 

-  участь у їх діяльності. 

 

Обов’язковою ознакою є незаконність створення цих формувань. 

Відповідно до Конституції України (ч. 6 ст. 17) на території України 

забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, 

не передбачених законом. 

Згідно із абз. 6 ст. 4 Закону України “Про об’єднання громадян” від 

16.06.1992 р. не підлягає легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань 

громадян забороняється, якщо їх метою є створення незаконних воєнізованих 

формувань. 

Також незаконними є ті воєнізовані або збройні формування, які 

всупереч Конституції України та законам України створюються за 

рішеннями органів влади або місцевого самоврядування. 

Воєнізовані формування у відповідності до п. 1 примітки до ст. 260 КК 

– слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового 

типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких 

проводиться військова або стройова чи фізична підготовка. 

Збройні формування згідно до п.2 примітки до ст.260 КК – слід 

розуміти як воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну 

для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю. 

Під створенням таких формувань належить розуміти будь-які дії. які 

і привели до їх застосування (утворення), тобто на протиправне об’єднання 

зусиль значної кількості осіб, вербування осіб для участі у такому 

формуванні, розробка планів організації і діяльності таких формувань, 

розподіл ролей тощо. 
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Участь в їх діяльності – треба розуміти безпосереднє членство в 

такому формуванні, знаходження в його складі, а також виконання певних 

зобов’язань по здійсненню діяльності такого формування, крім передбачених 

ч.3-5 ст.260 КК. 

ч.1 і ч.2 ст.260 КК передбачають відповідальність не за вступ, не за 

саму участь в такому формуванні, а за участь у його діяльності. 

Тому сам факт дачі згоди на вступ або сам вступ до таких формувань, 

якщо особі не вдалося з причин, які не залежали від її волі, взяти участь у 

діяльності такого формування, то такі дії належить кваліфікувати як замах 

(ч.2 ст.15, ч.1 ст.260; ч.2 ст.15 ч.2 ст.260 КК). 

Створення воєнізованого або збройного формування вважається 

закінченим з моменту її утворення, навіть якщо не вчинена жодна дія, заради 

якої створено відповідне формування. 

Діяльність по створенню таких формувань, яка фактично не призвела 

до їх створення, слід кваліфікувати як незакінчений злочин, тобто як замах 

(ст.15 ч.1 чи ч.2 ст.260 КК). 

Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини 

і тільки у вигляді прямого умислу. 

Мотив і мета можуть бути різними. Ці формування створюються для 

виконання завдань, які властиві силовим структурам (забезпечення безпеки 

об’єктів або осіб, захист, оборона, охорона, примушення). 

Але вони можуть носити політичний характер і пов’язані з 

можливістю насильницького вирішення завдань і цілей політичних партій, 

рухів і блоків. Вони можуть ставити й іншу мету – насильницьке 

відторгнення певної території, вирішення соціальних чи економічних 

проблем з застосуванням військової сили. 

Тому встановлення цілей створення таких формувань має значення для 

кваліфікації дій винних за сукупністю злочинів, а в деяких випадках і для 

розмежування злочинів. 

Так, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 

або захоплення державної влади, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів 

(ст. 260 та ст. 109 КК). 

Якщо створюється з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину таке формування, яке відноситься до злочинної організації або до 

банди, вчинене кваліфікується відповідно як створення злочинної організації 

(ст. 255 КК) або бандитизм (ст. 257 КК), за виключенням випадків, 

передбачених ч. 4 ст. 260 КК. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16 річного віку. 

Кваліфікуючі ознаки. 

ч.3 ст.260 КК передбачає відповідальність за вчинення цього злочину 

за кваліфікуючих обставин, а саме: 

- керівництво незаконними формуваннями; 

- їх фінансування; 

- постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи 
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військової техніки. 

 

Поняття керівництва злочинними воєнізованими або збройними 

формуванням розглянуто нами під час аналізу злочину, передбаченого 

ст.255 КК. 

Фінансування – розуміється, як надання грошових коштів, цінностей, 

коштовності вже існуючим формуванням для забезпечення функціонування, 

підтримки їх діяльності. 

Постачання зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової 

техніки – це оплатне чи безоплатне їх надання після фактичного створення 

незаконних формувань. 

Якщо постачання мало місце до моменту фактичного створення таких 

формувань, то це буде різновидом попередньої злочинної діяльності або 

співучасть у ній, відповідальність за яку передбачено ч.2 ст.260 КК. 

В ч.4 ст.260 КК передбачена відповідальність за участь у складі 

воєнізованих чи озброєних формувань у нападі на підприємства, установи, 

організації чи на громадян.  

Вчинення такого злочину не потребує додаткової кваліфікації за 

ст.257 КК “Бандитизм”. В той же час вчинення у складі таких формувань 

інших злочинів слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 

1 або ч. 2 ст. 260 КК. При цьому в такому нападі разом з членами таких 

формувань можуть приймати участь і інші особи. 

Напад може бути здійсненим на підприємства, установи, організації чи 

окремих громадян і розуміється як силове захоплення всієї території або 

частини площі таких структур, в тому числі з застосуванням насильства щодо 

охоронців або тих осіб, які перешкоджали такому захопленню. Також це 

може бути напад і на окремих громадян або зібрання людей із застосуванням 

до них фізичного або психічного насильства. Якщо таких напад(дія учасника 

нападу) спричинив загибель людей (хоча однієї людини) чи інші тяжкі 

наслідки (заподіяння потерпілим середньої тяжкості або тяжкого тілесного 

ушкодження, пошкодження або руйнуванням приміщень тощо), вчинене 

належить кваліфікувати за ч.5 ст.260 КК. 

Вчинення такого злочину не потребує додаткової кваліфікації за 

ст.257 КК “Бандитизм”. В той же час вчинення у складі таких формувань 

інших злочинів слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 

або ч. 2 ст. 260 КК. 

В ч.5 ст.260 КК зазначено, що діяння, передбачене ч.4 ст.260 КК, що 

призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків. 

Психічне ставлення до наслідків у вигляді загибелі людей 

характеризується тільки необережною формою вини, а якщо загибла одна 

людина, то не виключається і умисна форма вини. Якщо ж дії були 

спрямовані на посягання на життя державного чи громадського діяча або 

працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця або судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку 
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з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, або захисника чи 

представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової 

допомоги належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч.5 

ст.260 і відповідно ст.112, ст.348, ст.379 чи ст.400 КК. 

Коли напади були вчинені воєнізованими чи збройними формуваннями 

з метою ослаблення держави то такі дії також належить кваліфікувати за 

сукупністю злочинів, передбачених ч.5 ст.260 і ст.113 КК “Диверсія”. 

Частиною 6 ст.260 КК передбачено спеціальний вид звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Для звільнення потрібна наявність певних умов у їх сукупності: 

1) щоб особа добровільно вийшла з таких формувань. 

Добровільність означає, що особа мала можливість залишатися у складі 

цих формувань, але з якихось причин (особистих, політичних тощо) 

відмовилась від участі у формуванні. При цьому важливо, щоб особа 

відмовилась виконувати злочинні дії назавжди, а не тимчасово перервала 

свою злочинну діяльність. 

2) щоб особа повідомила (усно чи письмово) про існування 

такого формування органам державної влади чи органам місцевого 

самоврядування (суд. Прокуратура, МВС, СБУ). 

На відміну від звільнення за створення злочинної організації (ч.2 

ст.255 КК) та створення терористичної групи чи терористичної організації 

(ч.2 ст.258
3
 КК) в ч.6 ст.260 КК не передбачено як умова звільнення від 

кримінальної відповідальності така посткримінальна поведінка особи 

як: 

- активне сприяння розкриттю злочинної організації (ч.2 

ст.255 КК); 

- сприяння припиненню існування або діяльності 

терористичної групи чи організації або розкриттю злочинів, вчинених 

у зв’язку із створенням такої групи чи організації, якщо в її діях не 

має складу іншого злочину (ч.2 ст.258
3
 КК). 

В той же час на відміну від ч.2 ст.255 та ч.2 ст.258
3
 КК, в яких не 

передбачено звільнення від кримінальної відповідальності організатора або 

керівника злочинної організації чи терористичної групи або терористичної 

організації в ч.6 ст.260 КК це передбачено. 

Вважається, що така непослідовність законодавця з цього питання не 

дуже сприяє боротьбі з небезпечними злочинними посяганнями такого роду і 

особами, які прикладали чимало зусиль для того, щоб створити такі 

незаконні воєнізовані або збройні формування, хоча в той же час ч. 6 ст. 260 

КК і не передбачено звільнення осіб, які керували такими формуваннями чи 

займалися їх фінансуванням або постачанням зброї, вибухових речовин чи 

військової техніки, а також брали участь у складі вказаних формувань у 

нападі на підприємства, установи, організації чи громадян. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, слід зауважити, що злочини цієї групи мають єдиний 
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поліоб’єкт, яким виступають такі елементи конституційного ладу, як 

нормальне функціонування органів державної влади і місцевого 

самоврядування, територіальна цілісність або політичний устрій держави, її 

воєнна або економічна потужність, фінансова система, порядок управління 

тощо. 

Основною “мішенню” цих злочинних посягань є національні й 

наднаціональні інститути, посягаючи на які, винні особи прагнуть порушити 

недоторканість цих інститутів з метою прийняття або відмови від прийняття 

якого-небудь рішення у їхніх власних інтересах або в інтересах інших осіб. 

Маючи терористичну спрямованість і представляючи підвищену 

суспільну небезпечність ці злочини становлять загрозу безпеці у різних 

сферах життєдіяльності людей, безпеці суспільства і держави. За вчинення 

цих злочинів законодавець передбачає суворі покарання. Однак, проявляючи 

гуманізм, в ряді випадків, законодавець передбачає спеціальний вид 

звільнення від кримінальної відповідальності певних осіб, які добровільно 

припинили свою злочинну діяльність і сприяли правоохоронним органам по 

викриттю злочинних організацій чи організованих груп та злочинів, що були 

вчинені цими об’єднаннями. 

4. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ПРИДБАННЯ, 

ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ, А ТАКОЖ 

РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Цю групу складають злочини, передбачені статтями 261-267
1
, 269 КК. 

злочинні діяння, пов’язані з джерелами, що представляють собою підвищену 

суспільну небезпеку (вогнепальна зброя, радіоактивні матеріали), чим 

обумовлена певна специфіка цих злочинів. 

Стаття 261. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять 

підвищену небезпеку для оточення. 

Нормальне життя суспільства, також і громадська безпека в чималій 

мірі залежать від належного поводження із джерелами підвищеної загальної 

небезпеки для оточення, а саме: радіоактивні, хімічні, біологічні чи 

вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети. Порушення 

недоторканості і зберігання їх, або транспортування або протиправне 

насильницьке проникнення на об’єкти, на яких виготовляються, 

зберігаються, використовуються чи транспортуються вказані предмети, 

речовини або матеріали, загрожує їх функціонуванню, створює небезпеку 

порушення технологічного процесу, порядку зберігання, виходу із ладу, 

загибелі людей і спричинення шкоди власності та довкіллю і нерідко веде до 

викрадання та використання в злочинних цілях цих предметів. 

Безпосередній об’єкт (основний) – громадська безпека об’єктів, на 

яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – власність; життя, здоров’я 

людей; довкілля. 

Предмет – об’єкти, на яких виготовляються, зберігаються, 

використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні, 
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біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети (атомні 

електростанції; підприємства по виготовленню, добуванню тощо). 

Поняття цих об’єктів визначено у Законі України від 18.01.2001 р. 

“Про об’єкти підвищеної небезпеки”. 

Об’єктивна сторона полягає у нападі на об’єкти, на яких є предмети, 

що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Під нападом на об’єкти належить розуміти нагальні, несподівані, 

раптові відкриті або таємні дії, пов’язані з застосуванням насильства або з 

реальною можливістю його негайного застосування. 

При вчиненні цього злочину він полягає у подоланні опору охорони чи 

інших працівників відповідного об’єкта шляхом застосування насильства чи 

погрози, встановленні над усім таким об’єктом чи його частиною 

фактичного панування, отримання можливості розпоряджатися предметами, 

що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Радіоактивні матеріали – це об’єкти та речовини, активність 

радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені нормами і правилами з 

ядерної та радіаційної безпеки. 

Згідно з п. 1.8 Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

(затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 14.12.2000 р. № 241) радіоактивні матеріали - це будь-які матеріали, які 

містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність 

вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами й стандартами 

з ядерної та радіаційної безпеки. 

До радіоактивних матеріалів належать спеціальні розщеплюючі 

матеріали, радіоактивні відходи, радіоізотопні джерела іонізуючого 

випромінювання. Радіоактивні матеріали можуть знаходитись в установці 

або у виробі в газоподібному, рідкому чи твердому стані, у вигляді порошку 

чи моноліту. 

Хімічні речовини – це такі, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення – це хімічні речовини, безпосередня чи опосередкована дія яких 

може призвести до загибелі або отруєння людей або завдати шкоди довкіллю 

та майну. 

Біологічні речовини, матеріали – це такі речовини біологічного 

походження (біохімічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і 

тварин, мікроорганізмів тощо), які можуть призвести до загибелі людей або 

тілесних ушкоджень або заподіяти шкоду довкіллю та майну. 

Вибухонебезпечні матеріали – це такі матеріали. Які внаслідок своїх 

фізико-хімічних властивостей здатні миттєво виділяти велику кількість 

кінетичної енергії, створювати високу температуру, утворювати отруйні гази, 

викликати пожежі та руйнування і цим становлять підвищену небезпеку для 

оточення. 

За особливостями конструкції цей злочин з формальним складом 

(усічений) вважається закінченим з моменту нападу (на стадії замаху) 

незалежно від того чи була досягнута мета такого нападу чи ні. 
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Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини 

у вигляді прямого умислу. 

Мета – є обов’язковою ознакою цього злочину, вона полягає у: 

- захопленні або 

- пошкодженні 

- чи знищенні цих об’єктів. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16 річного віку. 

Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення, з метою терористичного акту, утворює сукупність 

злочинів, передбачених ст. 261, ст. 258 КК. Також має сукупність злочинів у 

разі вчинення умисного вбивства під час нападу або захоплення такого 

об’єкту (ст. 261 і ст. 115 КК). 

Ст.262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем. 

Безпосередній об’єкт – встановлений порядок поводження зі зброєю, 

бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями або 

радіоактивними матеріалами. 

Предметом злочину є: 

- вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 

- бойові припаси; 

- вибухові речовини; 

- вибухові пристрої; 

- радіоактивні матеріали. 

При цьому належить мати на увазі, що основною характерною ознакою 

вказаних предметів є їх призначення – ураження живої цілі, знищення чи 

пошкодження оточуючого середовища. Вони можуть бути як саморобними, 

так і виготовленими промисловим способом. (п. 3 ППВСУ № 3 івд 

26.04.2002 р. “Про судову практику в справах про викрадення та інше 

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими 

речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”). 

Відповідно до Інструкції “Про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної 

і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також 

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів” (затверджену наказом МВС 

України від 21.08.1998 р. № 622 зі змінами, внесеними наказом від 

13.04.1999 р. № 292) до вогнепальної зброї, яка є предметом злочинів, 

передбачених статтями 262-264 КК, належать усі види бойової, спортивної, 

нарізної мисливської зброї, як серійно виготовленої, так і саморобної чи 

переробленої, для проведення пострілу з якої використовується сила тисків 

газів, що утворюються при згоранні вибухових речовин (пороху або інших 

спеціальних горючих сумішей) (абз. 1 п. 4 ППВС № 3 від 26.04.2002 р.). 
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В той же час, пневматична зброя, сигнальні, стартові, будівельні, 

газові пістолети (револьвери), пристрої вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, ракетниці, а також 

вибухові пакети й інші імітаційно-піротехнічні та освітлювальні засоби, що 

не містять у собі вибухових речовин і сумішей, не можуть бути віднесені до 

предмета злочинів, передбачених статтями 262, 263 КК (абз. 2 п. 4 ППВСУ 

№ 3 від 26.04.2002 р.). 

Бойовими припасами визнаються патрони до нарізної вогнепальної 

зброї різних калібрів, артилерійські снаряди, міни, гранати, бойові частини 

ракет і торпед та інші вироби в зібраному вигляді, споряджені вибуховою 

речовиною і призначені для стрільби з вогнепальної зброї чи для вчинення 

вибуху. 

Відповідно патрони і набої до гладкоствольної мисливської зброї, а 

також патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, не є предметом 

злочинів, передбачених статтями 262, 263 КК. 

До вибухових речовин належить порох, динаміт, тротил, 

нітрогліцерин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, які здатні 

вибухнути без доступу кисню. 

Під вибуховими пристроями слід розуміти саморобні чи виготовлені 

промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціально 

виготовлені і за певних обставин спроможні за допомогою використання 

хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) 

створити вражаючи фактори, а саме: спричинити смерть, тілесні ушкодження 

чи істотну матеріальну шкоду – шляхом вивільнення, розсіювання або 

впливу токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, 

радіоактивного матеріалу, інших подібних речовин. 

При цьому акцентую вашу увагу, що вибухові пристрої, як предмет 

злочину, притаманні тільки ч. 1 та ч. 2 ст. 262 КК, в ч. 3 ст. 262 КК він 

відсутній у разі вчинення злочину шляхом розбою або вимагання, 

поєднаного з насильством, небезпечним для життя і здоров’я. 

Тому, вважається, такі дії належить кваліфікувати відповідно за 

ст. 187 чи ч. 3 або ч. 4 ст. 189 КК. 

Радіоактивні матеріали – це матеріали, які здатні до самовільного 

поділу, що супроводжується виділенням тепла. А також альфа-, бета- і гама- 

випромінюванням. Вони є предметом тільки тоді, коли кількість речовини та 

інтенсивність випромінювання настільки великі, що здатні заподіяти шкоду 

здоров’ю людини. Поняття їх розглянуто при розкритті ст. 261 КК. 

Об’єктивна сторона полягає у вчиненні одного із вказаних в ч.1 

ст.262 КК діянь: 

- викрадення (крадіжка та грабіж); 

- привласнення; 

- вимагання (без застосування чи 
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погрози застосування насильства, що є небезпечним для життя чи 

здоров’я потерпілого); 

- заволодіння даними предметами 

шляхом шахрайства. 

 

Під викраденням вказаних предметів слід розуміти протиправне 

таємне чи відкрите, в тому числі і з застосуванням насильства, яке не є 

небезпечним для життя або здоров’я, чи з погрозою застосування такого 

насильства, їх вилучення у юридичних або фізичних осіб, незалежно від 

того, законно чи незаконно ті ними володіли (абз. 2 п. 17 ППВСУ № 3 від 

26.04.2002 р.). 

Привласнення даних предметів має місце при їх утриманні, 

неповерненні володільцю особою, якій вони були довірені для зберігання, 

перевезення, пересилання, надані у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків тощо або в якій опинились випадково чи якою були вилучені в 

іншої особи котра володіла ними незаконно (п. 19 ППВСУ № 3 від 

26.04.2002 р.). 

Акцентую вашу увагу, що вимагання з ч. 1 і ч. 2 ст. 262 КК належить 

розуміти таке, що полягає в пред’явленні особі, яка законно чи незаконно 

володіє цими предметами або у віданні чи під охороною якої вони 

перебувають, вимоги про їх передачу, поєднані з погрозою обмеження прав і 

свобод або законних інтересів щодо особи чи її близьких родичів, або з 

погрозою пошкодження чи знищення їхнього майна, або з погрозою 

розголошення відомостей, які вони бажають зберегти в таємниці (абз. 1, 2 п. 

20 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Питання щодо кваліфікації вимагання предметів, вказаних в ч. 1 ст. 262 

КК, поєднане із погрозою застосування насильства будь-якого характеру 

щодо потерпілого чи близьких його родичів або застосування насильства, що 

не є небезпечним для життя і здоров’я ні законодавцем, ні ПВС України № 3 

від 26.04.2002 р. не вирішено. 

Вважається, що роз’яснення Пленуму з цього питання є помилковим 

ібо в попередній постанові ПВС України № 6 від 08.07.1994 р. такого 

обмеження не вказувалося (абз. 2 п. 8), а крім того в ч.3 ст.262 КК зазначено, 

як особливо кваліфікуюча ознака – вимагання зазначених предметів (за 

виключенням вибухових пристроїв) поєднане з насильством небезпечним для 

життя і здоров’я. 

Заволодіння зазначеними в ч.1 ст.262 КК предметами шляхом 

шахрайства, здійснюється за допомогою обману чи зловживання довірою. 

Ці поняття вами з’ясовані при вивченні злочинів проти власності. 

Заволодіння зазначеними предметами шляхом зловживання 

службової особи своїм службовим становищем означає, що особа вилучає 

їх внаслідок протиправного використання нею своїх владних повноважень (п. 

21 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Звертаю вашу увагу, що відповідальність за викрадення (крадіжка, 

грабіж), привласнення, вимагання, шахрайство чи зловживання службової 
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особи своїм службовим становищем за ст. 262 КК настає незалежно від 

місця вилучення цих предметів (абз. 1 п. 17 ППВСУ № 3 від 

26.04.2002 р.). 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини і 

тільки у вигляді прямого умислу. 

Мотиви і мета можуть бути різноманітними. На відміну від 

аналогічних посягань на власність, корисливий мотив і корислива мета не є 

обов’язковими ознаками цього злочину. 

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла: 

- 16 років, вчиненою шляхом привласнення або шахрайства; 

- 14 років – за викрадення, вимагання, розбій. 

 

Має місце спеціальний суб’єкт: 

- за привласнення – особа, в правомірному володінні (ввірео 

чи знаходилось у її віданні) вказані предмети; 

- за зловживання службовим становищем – службова особа. 

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, 

бойових припасів або інших бойових речовин, а також заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем належить 

кваліфікувати за ст. 410 КК. 

Кваліфікуючі ознаки. 

В ч. 2 ст. 262 КК передбачена відповідальність за вчинення злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 262 КК: 

1. Повторно – має місце тоді, коли особа вчинила 

такий злочин раніше, незалежно від того, чи була вона 

засуджена за нього чи ні, а також була вона виконавцем 

чи іншим співучасником такого злочину. 

Також має місце повторність за вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 262 

КК, скоєних після розбійного нападу або вимагання, поєднаного з 

насильством (ч. 3 ст. 262 КК) (п. 24 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

2. За попередньою змовою групою осіб – має 

місце в тих випадках, коли його як співвиконавці 

вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, 

тобто до початку злочину (до замаху), домовилися про 

спільне його вчинення (ч. 2 ст. 28 КК). 

3. Шляхом зловживання службової особи своїми 

службовими повноваженнями (розглянуто вище в 

лекції). 

В ч. 3 ст. 262 КК передбачені особливі кваліфікуючі ознаки за 

вчинення дій, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 262 КК: 

1. Вчинення організованою групою. Це поняття 

вивчено в темі “Співучасть у злочині” – ч.3 ст. 28 КК. 

2. Розбій з метою викрадення вогнепальної зброї 

(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або радіоактивних матеріалів 
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(Увага відсутні вибухові пристрої). 

 

Цей злочин вважається закінченим з моменту вчинення нападу, 

поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка 

зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (п. 18 

ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

3. Вимагання цих предметів (як для розбою), 

поєднане з насильством, небезпечним для життя і 

здоров’я. 

 

Вимагання вважається закінченим складом з моменту пред’явлення 

вимоги, поєднаної з насильством (абз. 4 п. 20 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Викрадення вибухових пристроїв шляхом розбою чи вимагання, 

поєднаного з насильством, що є небезпечним для життя і здоров’я належить 

кваліфікувати відповідно за ст. 187 і ч. 3, ч. 4 ст. 189 КК. 

 

Переходимо до розгляду наступного складу злочину. 

 

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами. 

Безпосередній об’єкт – громадська безпека в частині убезпечення від 

порушення правил (користування населенням) вогнепальної і холодної зброї, 

бойових припасів вибухових речовин та вибухових пристроїв. Іншими 

словами можна сказати, що безпосередній об’єкт – це встановлений порядок 

поводження з вказаними предметами. 

Предмет злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК є: 

- вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 

- бойові припаси; 

- вибухові речовини; 

- вибухові пристрої. 

 

Він тотожній предмету злочину, передбаченого ст.262 КК. 

Предмет злочину, передбаченого ч.2 ст.263 КК є: 

- кинджали; 

- фінські ножі; 

- кастети; 

- інша холодна зброя. 

Пленум Верховного Суду України “Про судову практику в справах 

про викрадання, та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами” 

№3 від 26.04.2002р. в п. 8 своєї постанови вказав: 

“До холодної зброї належать предмети, які відповідають 

стандартним зразкам або історично виробленим типам зброї, чи інші 

предмети, що справляють колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, 

роздріблюючий або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет 
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нунчаки, кастет тощо) і конструктивно призначені для ураження живої цілі 

за допомогою м’язової сили людини або дії механічного пристрою”. 

 

До іншої холодної зброї можна, зокрема, віднести: 

- довгоклинкова холодна зброя (шабля, меч, шпага); 

- метальні знаряддя (бумеранг, спис, праща, лук). 

В той же час до предмету не належить спортивна холодна зброя 

(шпага. рапіра). Конструктивна особливість цієї зброї така, що вона 

призначена не для враження цілей, а для спортивних цілей. Вона не міцна, їй 

не притаманні вражаючі ознаки, вістря і леза клинків затуплені, клинки при 

уколах згинаються тощо. 

Об’єктивна сторона даного злочину (ч. 1 ст. 263 КК) полягає у 

вчиненні будь-якого із наступних діянь, а саме: носіння, зберігання, 

придбання, передача, збут вказаних предметів без передбаченого законом 

дозволу, а в ч. 2 ст. 263 КК – носіння, виготовлення, ремонт, збут – 

кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без 

передбаченого законом дозволу. 

Під незаконним зберіганням вогнепальної зброї та інших предметів, 

зазначених в ч. 1 ст. 263 КК, належить розуміти такі умисні дії особи, які 

полягають у володінні (незалежно від тривалості в часі) без відповідного 

дозволу або із простроченням його дії будь-яким із цих предметів, що 

знаходяться не при особі, а в обраному нею місці (абз. 1 п. 11 ППВСУ № 3 

від 26.04.2002 р.). 

Щодо незаконного носіння холодної, вогнепальної зброї та інших 

вибухових предметів, то слід розуміти такі умисні дії, що вчинені без 

передбаченого законом дозволу по їх переміщенню, транспортуванню 

особою безпосередньо при собі (в руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, 

транспортному засобі тощо). 

В попередній постанові ПВСУ № 6 від 08.07.1994 р. зазначалося: “за 

умови можливості швидкого їх використання”. 

Вважається, що роз’яснення дане в новій постанові більш чітко 

визначає поняття “носіння”. 

Незаконне зберігання і носіння - триваючий злочин, що 

характеризується непереривним здійсненням його складу. Він починається з 

того моменту, коли дані предмети опинились у незаконному володінні 

винного, і триває на стадії закінченого злочину до настання подій, що 

переривають вчинення злочину або до тих пір, доки винний не вчинить 

діяння, що припиняє цей злочин (викрали, затримали, викинув тощо). 

Незаконним придбанням вогнепальної зброї та інших вибухових 

предметів належить розуміти такі умисні дії, що пов’язані з їх набуттям (за 

винятком способів, що перелічені в ст.262 КК) всупереч передбаченому 

законом порядку – в результаті купівлі, обміну, привласнення знайденого, 

одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо (п. 12 ППВСУ № 3 

від 26.04.2002 р.). 

Під незаконною передачею вогнепальної зброї та інших предметів, 



 173 

зазначених в ч. 1 с. 263 КК слід розуміти надання їх іншій особі у володіння, 

для тимчасового зберігання чи використання без передбаченого законом 

дозволу. 

Незаконний збут як холодної так і вогнепальної зброї та інших 

предметів, зазначених у ч. 1 ст. 263 КК полягає в умисній передачі їх іншій 

особі всупереч встановленому порядку шляхом продажу, обміну, дарування, 

сплати боргу тощо. 

Тобто, як бачите, це діяння тісно пов’язане з таким діянням, як 

придбання. 

Придбання і збут зброї є закінченим з моменту отримання (прийняття) 

цього предмета особою, яка його придбає. В тих випадках, коли зброя не 

отримана покупцем або відвергнута, то дії особи, яка намагалася її збути, 

належить розглядати як замах на збут зброї. Проте при неправомірному 

володінні зброєю, дії особи, дії особи, яка намагалась її збути належить 

кваліфікувати за ст. 263 КК як закінчений злочин, без посилання на ст. 15 

КК тому що ця особа носила і зберігала зброю незаконно. 

Винна особа, яка збуває зброю іншим особам з метою сприяння 

задуманому ними злочину, підлягає відповідальності за сукупністю злочинів 

- ст. 263 КК і за співучасть в іншому злочині. 

Кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 263 КК настає у випадках, 

коли буде встановлено незаконне поводження з вказаними предметами, тобто 

без передбаченого законом дозволу, тобто винний не має ні дійсного, ні 

уявного права на їх здійснення. 

Дозвіл на право носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, 

передачу та збут зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових 

пристроїв видається певними державними органами, передбаченими 

законом. Такий дозвіл надається органами МВС, які здійснюють дозвільну 

систему. Військовослужбовцям, працівникам МВС та співробітникам СБУ 

дозвіл на носіння вогнепальної зброї видають відповідні начальники. 

В п. 2 вищезазначеної постанови Пленуму Верховного Суду, що при 

вирішенні питання, які є законними діяння, вказані в ст. 263 КК належить 

керуватися "Положенням про дозвільну систему" (затверджену постановою 

Кабінету Міністрів від 12.10.1992р. № 576 з наступними змінами), 

"Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 

вибухових матеріалів" (затверджена наказом МВС від 21.08.1998р. № 622, зі 

змінами, внесеними наказом від 13.04.1999р. № 292) та іншими 

нормативними актами. 

Питання про відповідальність за незаконні діяння зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами осіб, які 

ними користуються у зв’язку зі службовою діяльністю, вирішуються з 

урахуванням нормативних актів (інструкцій, правил, наказів тощо), що 
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регулюють порядок поводження з цими предметами. 

За особливостями конструкції цей злочин з формальним складом. 

Під незаконним виготовленням холодної зброї належить розуміти такі 

умисні дії, що вчинені без передбаченого законом дозволу по її створенню 

чи переробленню, внаслідок чого вона набуває відповідних характерних 

властивостей для ураження живої цілі чи знищення або пошкодження майна. 

Злочин в цьому випадку вважається закінченим, якщо виготовлений 

предмет може бути використаний як зброя. 

Під ремонтом холодної зброї належить розуміти такі умисні дії, 

внаслідок яких відбувається відновлення характерних властивостей 

зазначених предметів і вони стають придатними до використання за цільовим 

призначенням. 

Суб’єктивна сторона характеризується тільки умисною формою вини 

і тільки у вигляді прямого умислу. 

Мотив і мета можуть бути різними. 

Якщо незаконне поводження з вказаними предметами, пов’язане з 

метою вчинення за їх допомогою іншого злочину, то має місце ідеальна 

сукупність злочинів і такі дії належить кваліфікувати за ст. 263 КК та за 

готування до іншого злочину (п. 26 вищезазначеної постанови ПВСУ). 

Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років. 

В ч. 3 ст. 263 КК передбачено звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 або ч. 2 ст. 

263 КК за умови, що така особа добровільно здала органам влади зброю, 

бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. При цьому 

належить розуміти такі дії особи, коли вона маючи можливість і надалі 

зберігати будь-який із зазначених предметів, незалежно від мотивів за 

власним бажанням передає його відповідному державному органові (п. 

28 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.). 

Але на практиці в ряді випадків допускаються помилки і особу 

незаконно притягують до кримінальної відповідальності. 

Наприклад: Вироком судової колегії Донецького обласного суду С. 

засуджено за ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 222 та ст. 17, ч. 2 

ст. 223 КК - 1960 року, відповідно за статтями КК - 2001 року (ч. 2 ст. 187, ч. 

3 ст. 189, ч. 1 ст. 263 та ст. 15, ч. 2 ст. 263) хоча, як видно із матеріалів 

справи, при відтворенні обстановки і обставин події, проведеному з метою 

перевірки достовірності показань С., останній добровільно видав досудовим 

слідчим органам пістолет і боєприпаси до нього, показавши місце, де вони 

зберігались, про що органам слідства не було відомо. 

Незважаючи на добровільність видачі вогнепальної зброї і боєприпасів 

слідчі органи та суд не взяли це до уваги і необгрунтовано визнали його 

винним у зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів (див. Практика судів 

України в кримінальних справах № 4 - 1993 р. с. 209-210). 

В той же час звертаю вашу увагу на те, що сам факт заяви при 

затриманні чи обшуку про бажання добровільно здати вогнепальну зброю, 

бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не може 
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визнаватися підставою для звільнення від відповідальності і повинен 

ретельно перевірятись та оцінюватись в сукупності з іншими доказами. 

І, наприкінець, розгляду цього складу злочину, акцентую вашу 

увагу на наступне: 

Про застосування ч. 2 ст. 11 КК (малозначність діяння) стосовно діянь, 

передбачених ст. 262, ст. 263 КК. 

Судова практика щодо носіння, зберігання без відповідного дозволу 3 

патронів не визнає як злочин (див. Вісник Верховного Суду України. - № 1. – 

1997. - С. 18) або незаконне носіння, зберігання і викрадення 3 патронів без 

зброї і без мети продажу особам, які її мають, не спричинило будь-якої 

шкоди державним інтересам чи інтересам окремих громадян (див. Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 1993. - С. 208-209). 

Розглянемо наступний склад злочину. 

 Стаття 263-1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт 

вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, 

вибухових речовин, вибухових пристроїв  

Частина 1 цієї статті гласить: 

«Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або 

незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових 

пристроїв». 

Під незаконним виготовленням, переробкою вогнепальної зброї та 

інших предметів, зазначених в ч. 1 ст. 263 КК належить розуміти такі умисні 

дії, що вчинені без передбаченого законом дозволу по їх створенню чи 

переробленню, внаслідок чого вони набувають відповідних характерних 

властивостей для ураження живої цілі чи знищення або пошкодження майна. 

Такими діями можуть бути, зокрема, перероблення ракетниці, 

стартового чи будівельного або газового пістолета та інших пристроїв 

пристосованих для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальним снарядами несмертельної 

дії у зброю, придатну для стрільби, або мисливської (у тому числі 

гладкоствольної) рушниці – в обріз, або виготовлення вибухових речовин, 

вибухових пристроїв чи боєприпасів з використанням будь-яких 

компонентів, які самі по собі не є вибухівкою, але внаслідок цих дій 

набувають здатності до вибуху, тощо. 

Злочин в цьому випадку вважається закінченим, якщо виготовлений 

предмет може бути використаний як зброя, боєприпаси, вибухові речовини 

або вибуховий пристрій незалежно від завершеності тих чи інших частин або 

оздоблювальних (оброблювальних) робіт. 

Акцентую вашу увагу, що гладкоствольна мисливська зброя, яка не є 

предметом цього злочину, тому її виготовлення належить кваліфікувати за 

наявності інших необхідних умов за ст. 203 КК як зайняття забороненими 

видами господарської діяльності. 

Під ремонтом вогнепальної зброї належить розуміти такі умисні дії, 

внаслідок яких відбувається відновлення характерних властивостей 

зазначених предметів шляхом заміни або реставрації зношених чи не 
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придатних з інших причин частин, механізмів, усунення дефектів, поломок 

чи пошкоджень, налагодження нормального функціонування різних частин і 

механізмів, внаслідок якого ці предмети стають придатними до використання 

за цільовим призначенням. 

Дозвіл на право виготовлення, ремонту зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин та вибухових пристроїв видається певними державними 

органами, передбаченими законом. Такий дозвіл надається органами МВС, 

які здійснюють дозвільну систему. Військовослужбовцям, працівникам МВС 

та співробітникам СБУ дозвіл на носіння вогнепальної зброї видають 

відповідні начальники. 

В п. 2 вищезазначеної постанови Пленуму Верховного Суду, що при 

вирішенні питання, які є законними діяння, вказані в ст. 263 КК належить 

керуватися "Положенням про дозвільну систему" (затверджену постановою 

Кабінету Міністрів від 12.10.1992р. № 576 з наступними змінами), 

"Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 

вибухових матеріалів" (затверджена наказом МВС від 21.08.1998р. № 622, зі 

змінами, внесеними наказом від 13.04.1999р. № 292) та іншими 

нормативними актами. 

Інші елементи складу злочину ч. 1 ст. 263
1 

КК є тотожними із ч. 1 ст. 

263 КК. 

Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових 

припасів. 

Безпосередній об’єкт (основний) – громадський порядок у сфері 

зберігання, користування вогнепальною зброєю і бойовими припасами, тобто 

в дотриманні встановлених правил зберігання зброї і бойових припасів. 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – життя, здоров’я особи; 

власність; інші блага. 

Предмет – вогнепальна зброя та бойові припаси. 

На відміну розглянутих злочинів (ст.262, 263 КК) в даному складі 

предметом є будь-яка вогнепальна зброя, включаючи і гладкоствольну 

мисливську та боєприпаси до неї. Така зброя і боєприпаси виступають 

предметом одного злочину і тоді, коли вони зберігаються як законно так і 

незаконно (абз. 2 п. 27 ППВСУ № 3 від 26.04.2002 р.) 

Не є предметом цього злочину вибухові речовини і вибухові пристрої. 

Об’єктивна сторона полягає у недбалому зберіганні вогнепальної 

зброї або бойових припасів, що спричинило загибель людей або інші тяжкі 

наслідки. 

Недбале зберігання вказаних предметів має місце тоді, коли особа, яка 

володіє вогнепальною зброєю або бойовими припасами, не виконує 

встановлених нормативними актами або загальноприйнятими правилами 

застережних заходів, які виключають можливість вільного доступу до зброї 



 177 

або боєприпасів сторонніх осіб, а також незаконної передачі зазначених 

предметів, якщо це потягло за собою загибель людей або інші тяжкі наслідки 

(абз.1 п.27 ППВСУ № 4 від 26.04.2004 р.). 

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї і 

вибухових матеріалів, затверджена наказом МВС України від 25. 03. 1993 р. 

№ 164 (ІБЦ – 1993 - №8 – с. 8) містить ряд загальних правил стосовно 

безпечного зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів. 

Зокрема визначено, що відомча вогнепальна зброя і бойові припаси до 

неї повинні зберігатися у спеціально обладнаному сховищі, яке ізольоване 

від інших підсобних приміщень, має капітальні стіни, віконні решітки і 

охоронно-пожежну сигналізацію. 

Вогнепальна зброя, що належить окремим особам, повинна зберігатися 

в місцях постійного проживання володільців, у міцних, з надійними замками 

дерев’яних або металевих ящиках, спеціально виготовлених для зберігання 

зброї, в розібраному, розрядженому вигляді, зі спущеними курками, окремо 

від бойових припасів. До зброї не повинні мати доступу сторонні особи, 

особливо діти. 

Недбале зберігання може виразитись, як у дії, так і у бездіяльності. 

Наприклад, зброя надається малолітньому для гри або підлітку для 

чистки тощо. 

Незаконна передача вогнепальної зброї, бойових припасів іншій особі, 

якщо це потягло людські жертви або інші тяжкі наслідки, також утворює 

даний склад злочину. 

В той же час передача зброї чи бойових припасів іншій особі для 

вчинення злочину є співучастю у ньому. 

Злочин вважається закінченим з моменту настання загибелі людей або 

інших тяжких наслідків. 

Під загибеллю людей розуміється настання смерті хоча б однієї особи. 

Інші тяжкі наслідки - це заподіяння тяжких тілесних ушкоджень хоча б 

одній особі, середньої тяжкості - двом і більше, а також великої матеріальної 

шкоди будь-якій юридичній чи фізичній особі (абз.3 п.27 ППВСУ № 4 від 

26.04.2004 р.). 

Між недбалим зберіганням та наслідками повинен бути причинний 

зв’язок. 

Суб’єктивна сторона - характеризується умисною або необережною 

формою вини щодо самої дії або бездіяльності, а до наслідків можлива тільки 

необережна форма вини. В цілому злочин вважається вчиненим через 

необережність. 

Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла 16 річного віку, незалежно 

від того чи було зберігання будь-якої вогнепальної зброї та будь-яких 

бойових припасів законним чи незаконним. 

Військовослужбовець, який порушив правила поводження зі зброєю, а 

також боєприпасами, якщо це заподіяло потерпілому смерть або тілесні 

ушкодження, несе відповідальність за відповідною частиною ст. 414 КК. 
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ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, належить зазначити, що підвищена суспільна 

небезпечність злочинів цієї групи пояснюється тим, що з використанням 

вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин часто 

вчинюються тяжкі і особливо тяжкі злочини проти найвищих соціальних 

цінностей: життя, здоров’я, недоторканість та безпека людей. Тому успішна 

боротьба з цими злочинами має важливе значення як для охорони 

громадської безпеки, так і для запобігання іншим більш тяжким злочинам. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

В цілому по лекції в якості висновку належить зауважити, що 

громадська безпека, як складова однієї із галузей національної безпеки 

держави представляє собою сукупність суспільних відносин, що 

забезпечують нормальне існування і розвиток громадських і особистих благ, 

які усувають ймовірні для них загрози. Тому належна кримінально-правова 

охорона громадської безпеки від злочинних посягань є надзвичайно 

важливим для суспільства та державою. Злочини проти громадської безпеки 

належать до загально небезпечних діянь, які створюють загрозу життю і 

здоров’ю людей, власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств, 

установ та організацій. Без забезпечення громадської безпеки неможливе 

забезпечення належного захисту прав людини і громадянина, основи яких 

закріплені у ст. 3 Конституції України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ  

 

ТЕМА № 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА 
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ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

 

I. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

II. Злочини проти безпеки руху та експлуатації залізничного, водного чи 

повітряного транспорту, вчинювані працівниками транспорту та особами, які 

здійснюють їх ремонт. 

IІІ. Злочини, пов'язані з угоном, захопленням транспорту. 

ІV. Злочини проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. 

ВИСНОВКИ  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

з’ясувати теоретичні засади та практику застосування кримінального 

законодавства щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

в Україні. 

 

ВСТУП 

В Україні в транспортних пригодах щорічно гине близько 4 тис. і 

отримують травми різного ступеня тяжкості 40 тис. людей. Так, кожні 16 

хвилин виникає дорожня пригода, майже кожні 2 години гине людина. В 

середньому за добу в ДТП гине 7 і отримує травми понад 60 осіб. Близько 

90% загальної кількості загиблих – особи працездатного віку.  

Безпека руху – складова національної системи безпеки в цілому являє 

складний феномен, що вимагає об'єднання зусиль багатьох галузей сучасних 

знань, і зокрема теорії та практики кримінального права щодо поглиблення 

дослідження природи й сутності злочинної необережності, обґрунтованих 

підстав відповідальності за злочини проти безпеки руху. 

В Україні близько 8,6 млн. транспортних засобів, отже на 1000 людей 

припадає понад 200 автомобілів, що свідчить про вступ у стадію "вибухового 

зростання", яка буде продовжуватися до насиченості (300–400 автомобілів на 

1000 людей). Збільшення автопарку буде об'єктивно обумовлювати 

зростання злочинів проти безпеки дорожнього руху, враховуючи щорічне 

ввезення близько 150 тис. машин і темпи його приросту. Отже тому, МВС 

України вважає, що перш за все, актуальність цієї проблеми постає в 

вирішенні проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху щодо захисту 

життя та здоров'я людей. 

 

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ 

РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 

Одним з критеріїв побудови структурованої системи кримінально-

правових норм є ступінь тяжкості злочинів, яка врахована при їх класифікації 

(ст.12 КК). У розділі, що включає склади злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту, ці діяння розташовані переважно за вказаним 

критерієм, оскільки вони створюють як загрозу, так і реальні наслідки щодо 

заподіяння шкоди життю, здоров'ю та іншим суспільним відносинам. 
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На початку розділу законодавець визначає злочини, що вчинюються на 

залізничному, водному чи повітряному транспорті (статті 276–285), далі – на 

автомобільному та міському електротранспорті (статті 286–290). Завершують 

розділ злочини, пов'язані з порушенням чинних на транспорті правил та 

пошкодженням магістральних трубопроводів (статті 291 і 292 КК). 

В основі такої класифікації знаходиться тяжкість злочину, а також вид 

транспорту, яким він вчиняється. До уваги приймаються також об'єкти 

злочинних посягань, не залишаються поза нею і форми злочинної поведінки, 

наприклад, недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів 

сигналізації та зв'язку (ст.276 КК). 

Проте, не можна погодитись з поєднанням в одній групі діянь проти 

безпеки руху та експлуатації залізничного, водного, повітряного та 

автомобільного транспорту як "злочинів проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту (ст.276, 286)", оскільки сфера дорожнього руху не 

може охоплювати залізничний, повітряний та водний транспорт 4. 

Дещо іншу позицію займають автори, які розподіляють ці злочини у 

залежності від суб'єкта: а) злочини, що вчинюються працівниками 

транспорту; б) злочини, що вчинюються особами, які керують 

транспортними засобами; в) злочини, що вчинюються іншими особами 5. 

Також зазначається, що злочини в розділі розташовані у певній системі, 

при цьому враховується тяжкість посягання, а також види транспорту на 

яких вони вчиняються. На першому місці розташовані злочини, що 

посягають на експлуатацію залізничного, водного та повітряного транспорту 

(статті 276–285), злочини на автомобільному та міському електричному 

транспорті (статті 286–290), а також інші злочини, пов'язані з порушенням 

діючих на транспорті правил, а також пошкодження об'єктів магістрального 

трубопровідного транспорту 6. 

Доктор юридичних наук В.І.Жулев пропонує більш загальну схему 

класифікації транспортних злочинів: злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту; інші злочини, пов'язані з транспортними засобами; 

військові транспортні злочини 7. 

Класифікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту за 

видами, вивчення їх загальної характеристики та особливостей має важливе 

методологічне значення для теорії та практики кримінального права. Для 

такої класифікації можна вишукувати різні критерії, проте, необхідно 

враховувати комплекс визначальних кримінально-правових ознак цих 

злочинів, якими мають бути: безпосередній об'єкт, спосіб вчинення, ступінь 

тяжкості та форма вини. 

                                                
4
  Див.: Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник. – Х.: ООО 

"Одиссей", 2002. – С.449. 
5
 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. – Т.2. – Н.Новгород, 1996. 
6
 Уголовное право Украины: Особенная часть: Учебник / Под ред. М.И.Бажанова, 

В.В.Сташиса, В.Я.Тация. – К.: Юринком Интер; Х.: Право, 2003. – С.361. 
7
 Жулев В.И. Транспортные преступления. – М., 2001. – С.29. 
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Сучасні російські джерела містять найбільше розмаїття підходів щодо 

класифікації транспортних злочинів. Так, у залежності від спрямованості їх 

поділяють на злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а 

також інші діяння у сфері експлуатації транспорту 8. Такої ж думки 

дотримуються автори курсу російського кримінального права, які поділяють 

ці злочини на дві групи: злочини безпосередньо пов'язані з порушенням 

правил безпеки руху та експлуатації транспорту, що передбачає безпосереднє 

їх водіння та експлуатацію; й інші злочини у сфері функціонування 

транспорту 9. 

Ще одна класифікація зазначених злочинів передбачає: 1) злочини у 

сфері безпечного функціонування залізничних, повітряних, морських і 

річкових транспортних засобів (ст.263, ст.270, ст.271 КК РФ); 2) злочини у 

сфері безпечного функціонування дорожньо-транспортних засобів (ст.264, 

ст.265 КК РФ); 3) злочини у сфері безпечного функціонування всіх видів 

механічних транспортних засобів (ст.266, 267, 268 КК РФ); 4) інші 

транспортні злочини, віднесені до таких законодавцем (ст.269, 271 КК РФ); 

5) інші транспортні злочини, віднесені до таких доктриною (ст.166, 211, 227, 

350, 351, 352 КК РФ) 10. 

Аналіз наведених точок зору свідчить, що в їх основу покладено різні 

критерії, особливості суб'єктів, види транспортних засобів, середовище руху, 

власність, що в цілому вони не суперечать поглядам на сучасну транспортну 

систему. Проте ми вважаємо, що класифікація злочинів проти безпеки руху 

та експлуатації транспорту в українському законодавстві повинна, перш за 

все, враховувати сутність злочинних діянь, а також конкретний вид 

транспорту, що дозволяє здійснити їх розподіл за такими групами: 

1) злочини проти безпеки руху та експлуатації залізничного, водного або 

повітряного транспорту, вчинювані працівниками транспорту та особами, які 

здійснюють їх ремонт (порушення правил безпеки руху або експлуатації 

залізничного, водного чи повітряного транспорту – ст. 276, 2761 КК); 

2) злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, пов’язані з 

пошкодженням шляхів сполучення або транспортних засобів (пошкодження 

шляхів сполучення і транспортних засобів – ст.277; пошкодження об'єктів 

магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів – ст.292); 

3) злочини, пов'язані з угоном, заволодінням та захопленням транспорту 

або вчиненням інших умисних дій, що дезорганізують його діяльність (угон 

або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи 

річкового судна – ст.278; блокування транспортних комунікацій, а також 

захоплення транспортного підприємства – ст.279; примушування працівника 

                                                
8
 Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права. – Т.2. – 

Особенная часть. – М., 2002. – С.702. 
9
 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4. Учеб. для вузов. – М.: ИКД 

"Зерцало – М", 2002. – С.574. 
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 Коробеев А.И. Транспортные преступления: квалификация и ответственность. – 

М.: Юрид. лит., 1990. – С.65. 
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транспорту до невиконання своїх службових обов'язків – ст.280; незаконне 

заволодіння транспортним засобом – ст.289 КК); 

4) злочини, пов'язані з порушенням правил повітряних польотів або 

використанням повітряного простору (порушення правил повітряних 

польотів – ст.281; порушення правил використання повітряного простору – 

ст.282); 

5) злочини, пов'язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту (порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами – 

ст.286; випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або 

інше порушення їх експлуатації – ст.287; порушення правил, норм і 

стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху – ст.288 КК); 

6) злочини, пов'язані з порушенням чинних на транспорті правил 

(порушення чинних на транспорті правил – ст.291; самовільне без нагальної 

потреби зупинення поїзда – ст.283); 

7) злочини, пов'язані з ненаданням допомоги судну та особам, що 

зазнали лиха (ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха – 

ст.284); неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден – 

ст.285); 

8) інші злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

(знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу – ст.290). 

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 

це передбачені кримінальним законом України умисні та необережні 

суспільно небезпечні діяння, що посягають на безпеку руху, експлуатацію 

або нормальну роботу залізничного, повітряного, водного, магістрального 

трубопровідного, автомобільного та міського електричного транспорту 

шляхом заподіяння або загрози заподіяння шкоди здоров'ю, життю або 

власності. 

У межах визначеної класифікації необхідно провести загальний аналіз 

складів злочинів, що утворюють кожну із зазначених груп. 

 

II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО, ВОДНОГО ЧИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, 

ВЧИНЮВАНІ ПРАЦІВНИКАМИ ТРАНСПОРТУ ТА ОСОБАМИ, 

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЇХ РЕМОНТ 

На відміну від твердження, що об'єктом цього злочину є громадська 

безпека у сфері використання залізничного, водного та повітряного 

транспорту 11 або безпека його функціонування 12, слід визнати суспільні 
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відносини безпеки руху, експлуатації та ремонту транспортних засобів, 

засобів сигналізації та зв'язку залізничного, водного та повітряного 

транспорту, а також здоров'я, життя громадян, власність, а також довкілля. 

Слід відзначити, що біля 95 % злочинних посягань на цих видах транспорту 

відбуваються саме під час руху. 

Об'єктивна сторона злочину полягає в сукупності таких ознак: 

а) порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту чи 

недоброякісний ремонт транспортних засобів, залізничних колій, засобів 

сигналізації та зв'язку, залізничного, водного або повітряного транспорту; 

б) наслідків, передбачених у диспозиції ч.2 або 3 ст.276, або створення 

небезпеки настання таких чи інших тяжких наслідків (ч.1 ст.276); 

в) причинного зв'язку між порушенням зазначених правил та наслідками чи 

загрозою їх настання. 

Порушення повинні бути вчинені на одному з видів транспорту, 

вказаному у зазначеній кримінально-правовій нормі. 

Залізничний транспорт – це механічний рейковий транспорт, який 

включає залізничні шляхи сполучення, рухомий склад локомотивів 

(тепловози, електровози, паровози), вагони, цистерни, платформи, крани 

тощо. Це також мережа під'їзних шляхів, рухомого складу підприємств та 

організацій, а також метрополітен. Теорія кримінального права, слідча та 

судова практика не відносять до залізничного транспорту міський 

електричний транспорт (трамвай, фунікулер). Безпека руху та експлуатації 

залізничного транспорту регулюється Статутом залізниць України, 

Правилами технічної експлуатації залізниць України, Інструкцією із 

сигналізації на залізницях України. Види транспортних подій передбачені 

Положенням про класифікацію транспортних подій на залізницях України.  

Водний транспорт – це морський, річковий та озерний транспорт, тобто 

пасажирські, вантажні, риболовецькі та інші судна (теплоходи, сейнери, 

буксири, земснаряди тощо), водні шляхи та комунікації. Маломірні судна 

(човни, байдарки, яхти тощо), баржі, стаціонарні платформи незалежно від 

форм власності на них, не відносяться до водного транспорту в розумінні 

ст.276. Належність судна не впливає на кваліфікацію злочину, крім випадків, 

що можуть стосуватися військових суден. 

Відносини безпеки судноплавства регулюють “Кодекс торговельного 

мореплавства України”, “Положення про капітана морського торговельного 

порту України”, інші нормативні акти, а також відповідні програми. 

Повітряний транспорт включає повітряні судна – літальні апарати, що 

тримаються в атмосфері за рахунок їх взаємодії з повітрям, відмінної від 

взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатні маневрувати в 

тривимірному просторі – ч.2 ст.15 Повітряного кодексу України, а саме: 

літаки, гелікоптери, аеростати, дирижаблі, планери, мотодельтоплани тощо. 

Структуру повітряного транспорту утворюють аеропорти, аеродроми, 
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 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Издательская 

группа ИНФРА М-НОРМА, 1996. – С.610. 



 185 

майданчики для гелікоптерів та їх комунікації. 

Види авіаційних пригод та порядок їх розслідування визначено у 

“Правилах розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними 

суднами в Україні” 13.  

Диспозиція ст.276 бланкетна та вимагає звертання до нормативних актів, 

чинних на залізничному, водному і повітряному транспорті. Порушення 

правил безпеки руху та експлуатації цих видів транспорту вчиняється 

шляхом дії або бездіяльності. Необхідними складовими елементами 

об'єктивної сторони злочину є порушення правил безпеки руху або 

експлуатації транспорту або недоброякісний ремонт транспортних засобів, 

колій, засобів сигналізації та зв'язку. Судова практика щодо злочинів на 

залізничному транспорті показує, що переважна їх більшість (90 %) пов'язана 

з порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а біля 10 % 

– з недоброякісним ремонтом колій. 

Конкретні порушення – це перевищення швидкості руху, порушення 

правил маневрування, проїзд локомотива на заборонний сигнал семафора, 

недотримання правил розходження із зустрічними суднами, недотримання 

коридору польоту, ігнорування диспетчерської або радіолокаційної 

інформації, дозвіл на експлуатацію несправного рухомого складу або суден 

тощо, порушення правил шлюзування суден тощо. 

Діяння може утворювати склад злочину лише у тому випадку, коли воно 

виражене в порушенні встановлених правил, наприклад, порушення шляхом 

дії (38 %), бездіяльності (16 %) або сполученням цих видів злочинної 

поведінки (46 %). Порушення “життєвих”, “професійних” правил чи 

рекомендацій у сфері безпеки руху або експлуатації транспорту, а також 

вимог "доброї морської практики" (неписаних морських правил), що не 

мають нормативного характеру, не тягне кримінальної відповідальності. 

Діяння, що входить в об'єктивну сторону злочину, може полягати у 

недоброякісному ремонті рухомого складу (локомотивів, вагонів, теплоходів, 

літаків тощо), залізничних колій, полотна, стрілочних переводів та переїздів, 

засобів сигналізації (наприклад, бакенів), засобів зв'язку. Таким є ремонт з 

відступом від визначених стандартів, від певної технології, не усунення 

окремих несправностей тощо, коли транспортні засоби та інші предмети 

після ремонту у встановленому порядку передані до експлуатації. 

Встановлення причинного зв'язку тісно пов'язане з питанням 

встановлення винних осіб, що вимагає з'ясування таких обставин: на кого з 

працівників транспорту покладався обов’язок забезпечити дотримання 

правил безпеки руху або експлуатації транспорту під час пригоди; хто саме 

допустив порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту; які 
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конкретно правила порушені, в чому це виявилося та в силу чого сталося. 

Створення небезпеки (ч.1 ст.276) – це створення внаслідок порушення 

правил або недоброякісного ремонту такої обстановки, за якої настання 

відповідних наслідків було б неминучим, але не сталося внаслідок втручання 

інших осіб або обставин. Якщо порушення правил безпеки руху або 

експлуатації транспорту чи недоброякісний ремонт за конкретних обставин 

не могли створити таку небезпеку, склад злочину, передбачений ч.1 ст.276, 

відсутній. 

Небезпека для життя людей (ч.1 ст.276) – це реальна можливість 

загибелі одного або декількох потерпілих. Заподіяння легких тілесних 

ушкоджень навіть значній кількості потерпілих, на наш погляд, охоплюється 

складом злочину, передбаченого ч.1 ст.276, за відсутності ознак ч.2 і 3 ст.276.  

Небезпека настання інших тяжких наслідків є оціночним поняттям, 

визначення якого залежить від фактичних обставин справи. Судова практика 

до інших тяжких наслідків відносить: заподіяння середньої тяжкості або 

тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, заподіяння великої матеріальної 

шкоди внаслідок загибелі вантажу, пошкодження рухомого складу або суден 

до непридатності їх подальшої експлуатації, значну шкоду навколишньому 

природному середовищу тощо. 

Частина 2 ст.276 встановлює відповідальність за дії, передбачені ч.1 цієї 

статті, якщо вони спричинили одному або декільком потерпілим середньої 

тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або заподіяли велику матеріальну 

шкоду. За ч.3 ст.276 кваліфікуються діяння, передбачені ч.1 і 2 цієї статті, 

якщо вони спричинили загибель людей, тобто смерть однієї або декількох 

осіб. Заподіяння потерпілому смерті охоплюється ст.276 і не потребує 

додаткової кваліфікації. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.276, може 

характеризуватися такими різновидами вини, як злочинна самовпевненість і 

непрямий умисел щодо можливих наслідків, зазначених у ч.1 ст.276, що 

фактично не настали. Суб'єктивна сторона діянь, передбачених ч.2 і 3 ст.276, 

характеризується необережною формою вини (злочинною самовпевненістю 

або злочинною недбалістю). До самої дії чи бездіяльності, що входить в 

об'єктивну сторону злочину, винний може відноситися як необережно, так і 

умисно. 

Суб'єктом злочину може бути тільки працівник залізничного, водного 

або повітряного транспорту (черговий по станції, машиніст, помічник 

машиніста, складач потягів, оглядач вагонів, оператор, капітан, помічник 

капітана, штурман, командир повітряного судна, пілот, радист, механік, 

диспетчер та інші особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з 

експлуатацією та ремонтом цих видів транспорту). Це також можуть бути 

працівники відомчої залізниці, метрополітену, особи, які працюють на 

риболовецьких, науково-дослідних та інших суднах. 

Суб'єкт злочину наділений сукупністю двох ознак: а) перебування на 

службі чи роботі на відповідному виді транспорту; б) пов'язаність його 

діяльності з виконанням обов'язків по безпеці руху, експлуатації чи 
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ремонту транспортних засобів, шляхів, засобів сигналізації або зв'язку. 

Дії посадових осіб зазначених видів транспорту, які не порушили 

правил безпеки руху або експлуатації транспорту, але давали (не давали) 

розпоряджень, наказів, вказівок щодо такої діяльності, внаслідок чого такі 

порушення були припущені іншими працівниками транспорту, за наявності 

інших ознак можуть нести відповідальність за службову недбалість за 

ст.367. 

Водночас ми вважаємо, що коло осіб, які можуть бути суб'єктом цього 

злочину, дещо обмежений. У подальшому його слід розширити за рахунок 

осіб, які фактично виконують функцію керування зазначеними видами 

транспорту, але це та інші питання щодо вдосконалення кримінально-

правових норм будуть спеціально розглянуті в наступному розділі роботи. 

Згідно з законом відповідальність за ст.276 настає з 16-річного віку, 

але фактично такі посади на транспорті обіймають особи не молодше 18 

років. 

 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, особи, які порушили правила безпеки руху або 

експлуатації автомобільного транспорту, несуть відповідальність за статтями 

286, 287, а військовослужбовці – за ст.415 (порушення правил водіння або 

експлуатації машин), ст.416 (порушення правил польотів або підготовки до 

них), ст.417 (порушення правил кораблеводіння). 

 

 

ІІІ. ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УГОНОМ, ЗАХОПЛЕННЯМ 

ТРАНСПОРТУ 

 

Кримінальну відповідальність за угон або захоплення залізничного 

рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна передбачено 

ст.278. 

Ст. 289 КК передбачає відповідальність за незаконне заволодіння 

транспортним засобом з будь-якою метою. У кримінальному законодавстві 

цей злочин протягом тривалого часу розглядався як самоуправство, 

хуліганство, угон, відтепер – незаконне заволодіння. Жодна з позицій, 

враховуючи останню, не є переконливою, а тому нашу думку з цього питання 

буде визначено в наступному розділі роботи. 

Сьогодні, враховуючи позицію законодавця, об'єктом цього злочину 

вважається порядок користування транспортними засобами, безпека 

дорожнього руху, здоров'я і життя його учасників, а також власність. З 1997 

р. намiтилася тенденцiя до зниження кiлькостi випадкiв незаконного 

заволодiння транспортними засобами. Так, у 1997 р. кiлькiсть зареєстрованих 

випадкiв незаконного заволодiння автомобiлями складала 11 тис. 158, у 1998 

р. – 9 тис. 800, у 1999 р. – 7 тис. 026, у 2000 р. – 6 тис. 800, у 2001 р. – 7 тис. 
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821 транспортний засіб. Статистичні дані за останні сім років щодо кількості 

зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 289 КК, свідчать наступне: 2005 р. 

їх нараховувалось 8207, 2006 р. – 7081, 2007 р. – 6806, 2008 р. – 5793, 2009р. 

– 5184, 2010 р. – 4278, 2011 р. – 4682. 

Предметом є всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, 

трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні 

засоби. 

Об'єктивна сторона злочину під незаконним заволодінням транспортним 

засобом, відповідно до примітки ст.289, передбачає вчинене умисно, 

відкрито або таємно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким 

способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.  

Незаконне заволодіння може здійснюватись шляхом викрадення або 

іншого незаконного заволодіння транспортним засобом, що позбавляє 

користувача або власника можливості використовувати його за своїм 

розсудом. Воно може бути вчинено шляхом крадіжки, грабежу, розбою, 

вимагання, шахрайства, привласнення, розтрати або шляхом зловживання 

службовим становищем. Викрадення передбачає обернення вилученого 

транспортного засобу на свою користь або користь інших осіб.  

За ч.1 ст.289 способами незаконного заволодіння транспортним засобом 

можуть бути: крадіжка, ненасильницький грабіж, шахрайство, привласнення, 

розтрата або зловживання посадовим становищем, вимагання (вчинене без 

погрози насильства) або незаконне заволодіння чужим транспортним засобом 

без ознак викрадення (вчинене для поїздки, перевезення пасажирів або 

вантажу, виконання певних робіт тощо). 

За особливостями конструкції склад злочину, передбачений ч.1 ст.289, є 

закінченим з моменту заволодіння транспортним засобом з початку його 

переміщення будь-яким способом (поїздка, буксирування, відкочування, 

завантаження на інший транспорт тощо). Відстань, на яку було переміщено 

транспортний засіб, на кваліфікацію не впливає. Але треба відзначити, що в 

теорії і на практиці можна зустріти інше визначення моменту закінчення 

цього складу злочину. Так, існує точка зору, що поняття такого заволодіння 

транспортним засобом не включає в себе пересування механічного 

транспортного засобу за допомогою фізичної сили людини, а тому 

пропонується кваліфікувати такі дії як замах 14. На наш погляд, такі підходи 

роблять момент закінчення цього злочину не визначеним. 

Не є незаконним заволодіння транспортним засобом, хоча і вчинене 

всупереч волі користувача чи власника, але за обставинами, що усувають 

злочинність діяння (необхідна оборона, затримання особи, яка вчинила 

злочин або крайня необхідність). Наприклад, заволодіння транспортним 

засобом з метою припинення злочину, затримання особи, що вчинила злочин, 

доставляння в лікарню хворого, який перебуває в небезпечному для життя 

становищі тощо. 

                                                
14

 Касынюк В.И., Корчева З.Г. Вопросы квалификации транспортных 

преступлений: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – C.46.  
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Незаконне заволодіння будь-яким способом деталями, вузлами, 

агрегатами транспортного засобу, без мети заволодіння останнім, не утворює 

склад цього злочину та повинно кваліфікуватись як викрадення цих 

предметів (крадіжка, грабіж тощо). 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується лише умисною формою 

вини у вигляді прямого умислу. Мотив і мета злочину можуть бути 

різноманітними і на кваліфікацію не впливають (користь, заздрощі, помста 

тощо), але підлягають обов’язковому з’ясуванню для визначення способу 

вчинення злочину та призначення покарання. 

Суб’єкт – осудна особа, яка досягла 16 років (ч.1 ст.289), а за ч.2 і 3 

ст.289 – 14-річного віку. Практика не визнає суб’єктом злочину, вчиненого 

без ознак викрадення, осіб, за якими транспортний засіб закріплений по 

роботі, або інших осіб, у віданні яких з дозволу власника знаходиться 

транспортний засіб, або таких, які мають справжнє або гадане право на 

користування транспортним засобом (родичі, близькі особи власника 

транспорту тощо). 

За ч.2 ст.289 настає відповідальність, якщо дії, передбачені ч.1 ст.289, 

вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно. Під повторністю 

слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне 

заволодіння транспортним засобом, або злочин, передбачений статтями 185, 

186, 187, 189 – 191, 262 КК України. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом не може кваліфікуватися 

як повторне, якщо судимість за раніше вчинений злочин знята чи погашена у 

встановленому законом порядку (ст.89–91), у порядку амністії або 

помилування (ст.85–87), або якщо на момент вчинення нового злочину збігли 

строки давності притягнення до відповідальності за попередній злочин, а 

також у випадках, коли винна особа, хоча раніше і вчинила діяння, що 

містить ознаки злочинів, зазначених у примітці до ст.289, але була звільнена 

від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ч.4 ст.289 КК. 

Не утворює повторності цього злочину невдала неодноразова спроба 

реалізації умислу щодо незаконного заволодіння конкретним транспортним 

засобом через незначний проміжок часу, якщо потерпілим виступає одна й та 

ж особа. 

Кваліфікуючою ознакою цієї частини є незаконне заволодіння 

транспортним засобом, поєднане з насильством, що не є небезпечним для 

життя або здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого 

насильства, або вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище, або 

якщо воно завдало значної матеріальної шкоди потерпілому. 

Під незаконним заволодінням транспортним засобом, що вчинене з 

проникненням у приміщення чи інше сховище, слід розуміти таємне чи 

відкрите (із застосуванням погрози чи насильства) вторгнення у приміщення 

чи інше сховище, у які особа не має легального доступу, або без дозволу, або 

обманним шляхом, коли вона є до таких місць сторонньою, із наміром 

вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом будь-яким 

способом. 
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Приміщення – це будь-яка споруда або будівля, яка визначена 

власником або користувачем транспортного засобу як місце для тимчасового 

чи постійного знаходження транспортного засобу, що усуває вільний доступ 

сторонніх осіб до нього (приватний гараж як у житловому будинку, так і 

окремо, або гараж установи, організації, підприємства, бокс, склад, салон, 

фірмовий магазин, в якому реалізуються або виставляються на продаж 

транспортні засоби тощо).  

Інше сховище – це ділянка території для тимчасового чи постійного 

знаходження транспортних засобів, що обладнана огорожею або технічними 

засобами, які обмежують вільний доступ до транспортного засобу та його 

вилучення, або ділянка території без огорожі чи технічних засобів, але під 

охороною, або контейнери, платформи, баржі, які використовуються для 

тимчасового або постійного зберігання транспортних засобів.  

Завдання значної матеріальної шкоди потерпілому визначається із 

врахуванням матеріального становища потерпілого розміром заподіяної 

злочином шкоди, вартістю викраденого транспортного засобу тощо. 

Відповідно до частин другої і третьої ст. 289 КК матеріальна шкода 

визнається значною у  разі  заподіяння  реальних збитків на суму від ста до 

двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 

великою - у разі заподіяння реальних збитків на суму понад двісті п'ятдесят 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Дії винного щодо заволодіння транспортним засобом, поєднані з 

позбавленням життя потерпілого, потрібно кваліфікувати залежно від 

спрямованості умислу. Якщо при цьому наявні корисливі мотиви щодо 

заволодіння транспортним засобом, такі дії належить кваліфікувати за п.6 ч.2 

ст.115, а за їх відсутності – за іншими ознаками ст.115. Вбивство з метою 

полегшення заволодіння транспортним засобом для пересування необхідно 

кваліфікувати за п.9 ч.2 ст.115 і ч.3 ст.289. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з порушенням 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що 

спричинило середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, смерть одного 

або загибель кількох осіб, належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

передбачених статтями 289 і 286. 

Очевидно, що недоцільно передбачати підвищену відповідальність за 

ч.3 ст.289 при заволодінні транспортними засобами організованими групами 

без мети викрадення, оскільки такого практично не відбувається. Також слід 

доповнити ч.2 ст.289 КК України положенням у такій редакції: "або вчинені 

з проникненням на територію, що охороняється, або з використанням 

спеціально пристосованих засобів". 

У ч.4 ст.289 передбачені підстави обов’язкового звільнення особи від 

кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним 

засобом, що здійснюється судом за наявності сукупності таких умов: особа 

вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків 

незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням будь-якого 

насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства); 
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особа добровільно заявила про це правоохоронним органам; особа повернула 

транспортний засіб власнику; особа повністю відшкодувала завдані збитки. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, незаконне заволодіння може здійснюватись шляхом 

викрадення або іншого незаконного заволодіння транспортним засобом, що 

позбавляє користувача або власника можливості використовувати його за 

своїм розсудом. Воно може бути вчинено шляхом крадіжки, грабежу, 

розбою, вимагання, шахрайства, привласнення, розтрати або шляхом 

зловживання службовим становищем. Викрадення передбачає обернення 

вилученого транспортного засобу на свою користь або користь інших осіб.  

 

ІV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 

Відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, 

передбачає ст.286 КК. 

Суспільні відносини у сфері безпеки дорожнього руху регулюють 

Закони України "Про дорожній рух", “Про автомобільний транспорт” та інші 

нормативні акти, основним з яких є "Правила дорожнього руху", затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 та 

введені у дію з 1 січня 2002 р. 

Об'єктом злочину є безпека дорожнього руху, здоров'я і життя людини. 

Злочин може бути вчинений тільки при керуванні транспортними засобами, 

що вказані у примітці до ст.286. Під транспортними засобами слід розуміти 

всі види автомобілів, трактори й інші самохідні машини, трамваї і 

тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби. 

Загальне поняття механічного транспортного засобу визначено у п.1.10 

Правил дорожнього руху: транспортний засіб, що приводиться в рух з 

допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні 

машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з 

електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Таким чином, однією з важливих 

ознак механічного транспортного засобу є наявність двигуна внутрішнього 

згорання, або ж електродвигуна потужністю понад 3 кВт. 

Поняттям "інші самохідні машини" охоплюються дорожні, будівельні, 

сільськогосподарські та інші спеціальні самохідні машини (автокрани, 

екскаватори, скрепери, грейдери, дорожні котки, асфальтоукладачі, 

автонавантажувачі, збиральні комбайни тощо). 

В окремих випадках для встановлення технічних параметрів 

транспортного засобу (саморобне виготовлення, внесення конструктивних 

змін тощо) можливе проведення відповідної експертизи. 

Об'єктивна сторона злочину включає у себе сукупність таких 

обов'язкових ознак: а) порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту; б) суспільно небезпечні наслідки; в) причинний 

зв'язок між порушенням і наслідками. 
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Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту – це дія або бездіяльність особи, яка керує транспортним засобом, 

пов'язана з порушенням однієї або кількох вимог правил безпеки дорожнього 

руху або інших нормативних актів, що регламентують безпеку дорожнього 

руху чи експлуатацію транспорту. Інструкції та інші нормативні акти, що 

стосуються особливостей перевезення спеціальних вантажів, експлуатації 

окремих видів транспортних засобів, руху на закритих територіях, повинні 

ґрунтуватися на вимогах Закону України "Про дорожній рух" та "Правил 

дорожнього руху". 

Найчастіше порушення правил безпеки дорожнього руху проявляються у 

перевищенні встановленої швидкості руху або в неправильному її виборі, 

порушенні правил проїзду перехресть або зупинок транспорту загального 

користування, правил обгону тощо. 

Порушення правил експлуатації – це порушення правил перевезення 

людей або вантажу, експлуатація транспортного засобу з несправною 

гальмовою системою або рульовим керуванням тощо. Маються на увазі такі 

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що 

можуть викликати злочинні наслідки. 

Якщо узагальнити ознаки діяння, то воно повинно бути вчинене за 

сукупністю таких ознак: а) тільки при експлуатації транспортного засобу, 

зазначеного у примітці до ст.286; б) особою, яка безпосередньо виконує 

функцію керування транспортним засобом; в) у процесі дорожнього руху; 

г) без одночасного поєднання руху транспортного засобу з виконанням 

нетранспортних робіт; ґ) всупереч вимогам конкретних положень правил 

безпеки дорожнього руху або правил експлуатації транспорту. 

Між порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту і наслідками, що настали, повинен бути причинний зв'язок. Його 

відсутність виключає кримінальну відповідальність особи. У процесуальних 

документах потрібно обов'язково вказувати, в порушенні яких саме правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту визнається винною 

особа, у чому конкретно проявилися ці порушення і чи перебувають у 

причинному зв'язку наслідки, що настали, з цими порушеннями. 

Відповідальність за ст.286 розподіляється згідно з її частинами залежно 

від тяжкості наслідків, що настали. За ч.1 відповідає особа, внаслідок діяння 

якої потерпілому спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження, за ч.2 – 

тяжкі тілесні ушкодження або смерть. Ч.3 ст.286 передбачає відповідальність 

у разі вчинення діяння, передбаченого ч.1 цієї статті, якщо воно спричинило 

загибель двох або більше осіб. Ніяка інша шкода (матеріальна, моральна, 

виробнича тощо), крім зазначеної у законі, не може бути ознакою об'єктивної 

сторони злочину, що аналізується. 

Дії винного, що потягли одночасно наслідки, передбачені різними 

частинами ст.286, потребують кваліфікації за тією з них, яка передбачає 

найбільш тяжкі з наслідків, що настали. Якщо порушення кожного разу мали 

самостійний характер і не пов'язані між собою суб'єктивною стороною, а 

також місцем або часом здійснення, то вони в кожному випадку потребують 
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кваліфікації за сукупністю злочинів. 

Відповідно до судової практики дії особи, яка, керуючи транспортним 

засобом, у різний час двічі порушила правила безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту, внаслідок чого у кожному з цих випадків загинула 

одна людина, потрібно кваліфікувати за ч.2 ст.286, а у випадку, коли смерть 

двох і більше осіб є наслідком однієї й тієї ж транспортної події, тобто 

одного чи пов'язаних між собою кількох порушень правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту, – за ч.3 ст.286. 

У тих випадках, коли суспільно небезпечні наслідки сталися внаслідок 

порушень, що вчинили двоє і більше водіїв, кожен з них може нести 

кримінальну відповідальність за ст.286 при наявності в його діянні всіх ознак 

даного складу злочину. 

Для відповідальності за ст.286 не має значення місце, де був вчинений 

злочин. Це може бути автомагістраль, інша дорога, вулиця, провулок, двір, 

територія підприємства, поле та інші місця, де можливий рух транспортних 

засобів. 

Порушення потерпілим (водієм, пішоходом, пасажиром або іншим 

учасником дорожнього руху) правил безпеки дорожнього руху або його інша 

неправомірна поведінка не є підставою для звільнення водія від кримінальної 

відповідальності при наявності в його діях складу злочину. Такі обставини 

можуть бути враховані як пом'якшуючі відповідальність та покарання. 

Склад злочину, передбачений ст.286, за своєю конструкцією є 

матеріальним. Злочин визнається закінченим з моменту настання наслідків, 

передбачених законом. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережною формою 

вини, що визначається характером ставлення винного до наслідків. Сама ж 

дія або бездіяльність при порушенні правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту можуть бути як умисними, так і необережними. 

Водій, який після вчинення розглядуваного злочину завідомо залишив 

потерпілого в небезпечному для життя стані, повинен нести відповідальність 

за сукупністю злочинів (відповідною частиною ст.286 і ч.1 або 2 ст.135). 

Проте, на наш погляд, останній склад злочину, як спеціальний, повинен бути 

передбачений у розділі "Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту". 

Якщо в діях водія немає складу злочину, передбаченого ст.286, але 

життя потерпілого було поставлено під загрозу внаслідок вчиненої водієм 

дорожньо-транспортної пригоди, то завідоме залишення потерпілого без 

допомоги, за наявності інших необхідних ознак, тягне відповідальність за ч.1 

або 3 ст.135, але при миттєвій загибелі потерпілого відповідальність за ст.135 

виключається. 

Якщо винний усвідомлював суспільно небезпечний характер свого 

діяння, передбачав його суспільно небезпечні наслідки і бажав їх або свідомо 

припускав настання цих наслідків, то його дії потрібно кваліфікувати за 

статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти життя і 

здоров'я (наприклад, за ст.121 або 115) чи проти авторитету органів 



 194 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

(наприклад, за ст.348). 

Коли суб'єкт при проведенні певних робіт порушив правила техніки 

безпеки або інші правила охорони праці, хоча б ці порушення і були 

допущені під час руху транспортного засобу, дії винного треба кваліфікувати 

за статтями КК, що передбачають відповідальність за порушення даних 

правил, а у відповідних випадках – за злочини проти життя та здоров'я особи.  

Суб'єктом є особа, яка до часу вчинення злочину досягла 16-річного 

віку. Не мають значення обставини, пов'язані з відсутністю в особи права на 

керування транспортним засобом чи позбавленням її такого права в 

адміністративному або судовому порядку, а також з тим, чи є вона 

працівником транспорту. Не має значення відношення суб'єкта до 

транспортного засобу – чи є він власником, орендарем, керує ним за 

дорученням або самовільно заволодів транспортним засобом. 

За порушення правил безпеки дорожнього руху під час практичної їзди 

на учбовій автомашині з подвійним керуванням згідно з законодавством 

відповідальність несе майстер виробничого навчання водінню або особа, яка 

навчає водінню (як водій), а не особа, яка навчається, якщо той, хто навчає, 

мав можливість, але своєчасно не вжив заходів до відвернення суспільно 

небезпечних наслідків. Уважаємо, що в разі, коли особа, яка навчається 

керуванню, всупереч вказівкам майстра, вчинює грубе порушення правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, чому останній не міг 

запобігти, вона підлягає відповідальності на загальних підставах. 

Відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних 

транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації передбачена 

ст.287 КК. Об'єктом цього злочину є безпека експлуатації транспорту в сфері 

дорожнього руху, здоров'я та життя громадян. Під транспортними засобами 

треба розуміти такі, що вказані в примітці до ст.286 КК України. 

Об'єктивна сторона злочину складається із сукупності таких ознак: 

а) випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів 

або допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані 

сп'яніння чи не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе 

порушення правил їх експлуатації; б) спричинення суспільно небезпечних 

наслідків; в) причинний зв'язок між порушенням правил експлуатації і 

суспільно небезпечними наслідками. 

Під випуском в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів 

треба розуміти наказ або дозвіл на виконання рейсу або поїздки на 

транспортному засобі з технічними несправностями. Маються на увазі такі 

технічні несправності, з якими експлуатація транспортного засобу 

заборонена і які можуть спричинити настання суспільно небезпечних 

наслідків (несправні гальмова система, двигун або рульове керування, 

причіпний пристрій або зовнішні світлові прилади, зношені протектори шин 

тощо). 

Допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані 

сп'яніння, полягає в дії або бездіяльності, пов'язаних з дозволом чи 



 195 

розпорядженням, вираженим у будь-якій формі (усно, письмово, жестом, 

мовчазною згодою тощо) щодо керування транспортним засобом до або під 

час поїздки. Це діяння може знаходити прояв у неперешкодженні такому 

допуску або невжиттю заходів щодо відсторонення такої особи від керування 

транспортним засобом. 

Вид сп’яніння (алкогольне, наркотичне, токсичне) і його ступінь не 

впливають на кваліфікацію. Встановлення стану сп'яніння водія здійснюється 

на підставі його огляду відповідно до "Інструкції про виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції". 

Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на 

керування ним, означає, що особа взагалі не має права керування 

транспортними засобами чи не має права керування внаслідок його 

позбавлення, або у неї немає права керування транспортом певної категорії. 

Дослідження показує, що під іншим грубим порушенням правил 

експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух, треба розуміти 

допуск до керування особи, яка знаходиться у хворобливому, втомленому 

стані або під впливом лікарських препаратів, грубе порушення режиму 

роботи водіїв, нездійснення контролю за технічним станом транспортних 

засобів або невиконання інших вимог, які пред'являються відповідними 

нормативними актами до осіб, відповідальних за технічний стан або 

експлуатацію транспортних засобів. 

Відповідальність за ст.287 настає за порушення допущеним до керування 

водієм правил безпеки руху, що перебуває в причинному зв'язку з 

наслідками, що настали. Якщо причинний зв'язок не встановлений, відсутній 

і склад злочину, передбачений ст.287. 

Відповідальність за ст.287 настає незалежно від того, чи притягнуто до 

відповідальності винну особу, яка керувала транспортним засобом, чи 

загинув водій в ДТП тощо. Склад злочину матеріальний і є закінченим з 

моменту настання хоча б одного з наслідків, передбачених статтею. 

Причинний зв'язок у цьому злочині є опосередкованим. 

Суб'єктивна сторона злочину вимагає завідомості, тобто усвідомлення 

суб'єктом злочину наявності технічної несправності транспортного засобу, 

що реально загрожує безпеці руху, або вчинення іншого грубого порушення 

правил експлуатації транспорту, що для нього є очевидним. Щодо наслідків, 

які настали, то винна особа передбачає можливість їх настання, але 

легковажно розраховує на їх відвернення або не передбачає можливості 

настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. У 

цілому даний злочин визнається необережним. 

Не звільняється від кримінальної відповідальності за статтею, що 

аналізується, водій, який з порушенням правил експлуатації транспорту 

передав керування транспортним засобом особі, від якої він залежить по 

роботі чи службі. Якщо дія або бездіяльність вчинені з необережності, то 

винна особа при наявності інших ознак складу злочину може нести 
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відповідальність за службову недбалість (ст.367) або за необережний злочин 

проти особи. 

Не несе кримінальної відповідальності за подібні дії особа, яка була 

усунена від керування транспортним засобом відповідною службовою 

особою. Відповідальність особи, яка фактично керувала транспортним 

засобом, може наставати за ст.286. 

Суб'єктом злочину можуть бути як працівники підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, на яких інструкціями, правилами, 

розпорядженнями або у зв'язку з їх службовим становищем покладена 

відповідальність за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів 

(працівники служби безпеки руху, механіки, ревізори, водії підприємств), 

власники і водії індивідуальних транспортних засобів, які вчинили діяння, 

передбачені диспозицією ст.287. 

Стаття 288 КК передбачає відповідальність за порушення правил, норм і 

стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. 

Об'єктом злочину є безпека дорожнього руху, пов'язана з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом чи утриманням шляхів, вулиць, залізничних 

переїздів та інших шляхових споруд. 

Об'єктивна сторона злочину вимагає наявності трьох ознак у їх 

сукупності: 1) порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 

убезпечення дорожнього руху; 2) настання суспільно небезпечних наслідків; 

3) причинний зв'язок між порушенням зазначених правил, норм і стандартів і 

настанням наслідків, зазначених у диспозиції статті. 

Автомобільний шлях, вулиця, залізничний переїзд, інші шляхові 

споруди (мости, шляхопроводи, естакади, тунелі тощо), лінії зв’язку та 

освітлення, засоби технічного регулювання безпеки дорожнього руху, 

визначені в Законах України Про дорожній рух, Про автомобільний 

транспорт, у Правилах дорожнього руху та інших нормативних актах, мають 

відповідати певним правилам, нормам і стандартам щодо їх будівництва, 

реконструкції, ремонту чи утримання. 

Диспозиція статті є бланкетною і відсилає до таких нормативних актів, 

пов’язаних з убезпеченням дорожнього руху, як "Технічні правила ремонту 

та утримання автомобільних доріг загального користування України", 

затверджені наказом Української державної корпорації “Укравтодор” від 

26.09.1997 р. № 190, "Єдині правила ремонту і утримання автомобільних 

доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та 

охорони". 

Порушення правил, норм і стандартів щодо убезпечення безпеки 

дорожнього руху при будівництві, реконструкції шляхів та шляхових споруд 

може бути здійснено при недотриманні вимог проектів (ст.23 Закону “Про 

дорожній рух”), що стосуються, наприклад, стійкості дорожнього полотна, 

дотримання конструкції дорожнього одягу, нормативів щодо профілю 

дороги, кривих проїзної частини в плані, відсутності протиаварійних з’їздів 

(гірська місцевість) і таке інше. 

Порушення певних вимог безпеки дорожнього руху можливе при 
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виконанні робіт по реконструкції (ремонті) шляхів, вулиць та залізничних 

переїздів – незакриття або необмеження руху в цих місцях тощо. При ремонті 

вулиць і шляхів порушенням може бути невжиття заходів щодо огородження 

або визначення ділянок ремонтних робіт, залишених будівельних машин, 

технологічного обладнання, будівельних матеріалів або виробів (особливо в 

темний час доби, дощ, туман, заметіль та за інших умов недостатньої 

видимості), що створює небезпечно-аварійні ситуації й тягне наїзди на 

робочих, які виконують дорожні роботи, зіткнення транспортних засобів з 

дорожніми машинами та механізмами або наїзди на них, влучення 

транспортних засобів у розриття, люки тощо. 

При утриманні шляхів, вулиць, залізничних переїздів та інших шляхових 

споруд можливі порушення вимог при застосуванні дорожніх знаків, засобів 

технічного регулювання дорожнього руху (світлофори, сигнальні ліхтарі, 

щити, бар’єри, сигнальні тумби тощо). Якщо такі порушення привели до 

створення аварійної обстановки і наслідків, передбачених законом, настає 

відповідальність за ст.288. 

Залізничний переїзд – перехрещення дороги із залізничними коліями в 

одному рівні – обладнується необхідними пристроями, що забезпечують 

безпеку руху, поліпшують умови пропускання поїздів і транспортних засобів, 

проходу пішоходів, а також прогону худоби. Переїзди – об'єкти підвищеної 

небезпеки. Вони обладнуються автоматичною світлофорною сигналізацією – 

системою, що складається з переїзних світлофорів, акустичних сигналів, 

електричних рейкових кіл і апаратури керування. На переїздах, що 

обслуговуються черговим працівником, автоматична світлофорна 

сигналізація застосовується спільно з автоматичними шлагбаумами.  

Кримінально-правовий аналіз діянь, пов'язаних з дорожньо-

транспортними пригодами на залізничних переїздах, необхідно здійснювати 

також із застосуванням "Інструкції з улаштування та експлуатації 

залізничних переїздів", вимоги якої поширюються на будівництво, 

реконструкцію та експлуатацію залізничних переїздів. 

Обов’язковою ознакою складу злочину є наявність причинного зв’язку 

між діянням (дією або бездіяльністю) щодо порушення правил, норм і 

стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, і суспільно 

небезпечними наслідками. Злочин є закінченим з моменту настання 

наслідків, передбачених у ст.288, тобто за конструкцією – матеріальний. 

З суб'єктивної сторони даний злочин належить до необережних. Винна 

особа передбачає можливість настання наслідків, зазначених у законі, але 

легковажно розраховує на їх відвернення (злочинна самовпевненість) або не 

передбачає можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла 

їх передбачити (злочинна недбалість). Саме порушення правил, норм або 

стандартів щодо убезпечення дорожнього руху може бути вчинено умисно 

або з необережності. 

Суб'єктом злочину може бути 16-річна осудна особа, відповідальна за 

будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання шляхів, вулиць, 

залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших шляхових споруд, або 
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особа, яка виконує такі роботи. 

 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, склад злочину, передбачений ст.286, за своєю 

конструкцією є матеріальним, тобто злочин визнається закінченим з моменту 

настання наслідків, передбачених законом. 

 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Підсумовуючи аналіз злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту, зазначимо, що окремий розділ "Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту" забезпечує захист функціонування єдиної 

транспортної системи України: залізничного, водного, повітряного, 

автомобільного, магістрального трубопровідного транспорту від посягань на 

життя і здоров'я громадян, власність та навколишнє середовище. 

Водночас історико-правовий розвиток вітчизняного кримінального 

законодавства за минуле століття дає підстави вважати, що воно зазнавало 

суттєвих змін в останні 30-40 років, одночасно з чим удосконалювалося 

кримінально-правове регулювання захисту безпечного функціонування 

транспортної системи в державі, а тому існуюча модель буде постійно 

удосконалюватися. 

 

 

 

 

 

 

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ТЕМА № 33. 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

1. Поняття, основні ознаки і види злочинів проти здоров’я населення. 

2. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших 

предметів, небезпечних для здоров’я населення. 

3. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а 

також обладнанням для його виготовлення. 

4. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих 

засобів та допінгу. 

ВИСНОВКИ  
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ознайомлення курсантів з міжнародною та вітчизняною законодавчою та 

нормативною базою, що регулює відносини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних, сильнодіючих 

речовин, радіоактивних матеріалів, допінгу та інших речовин, що є 

предметами злочину за статтями Розділу 13 Особливої частини КК України, 

вивчення її значення, а також основний зміст. Засвоєння теоретичного 

матеріалу, змістом якого є юридичний аналіз кримінально-правовий аналіз 

злочинів проти здоров'я населення, а також проблемні питання, які 

виникають під час застосування вказаних норм у практичній діяльності, 

приклади судової та слідчої практики. 

 

 

ВСТУП 

Життя та здоров'я людини визначаються Основним Законом України 

найвищими соціальними цінностями і кожен в Україні відповідно до ст. 49 

Конституції має право на охорону здоров'я. Обов'язок держави забезпечити 

санітарно-епідеміологічне благополуччя на території держави, вживати 

заходи впливу на фактори її дестабілізації, можливість отримувати необхідну 

медичну допомогу.  

Одним із чинників, які сьогодні становлять небезпеку для здоров'я 

населення, є неконтрольований обіг наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних, сильнодіючих речовин і 

одурманюючих засобів, біологічних агентів і токсинів, радіоактивно 

забруднена продукція, а також поширення епідемій. Саме перелічені речі та 

порушення правил поводження з ними становлять предмет та об'єктивну 

сторону злочинів проти здоров'я населення, які складають Розділ XIII 

Особливої частини КК України. 

 

1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ І ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Життя та здоров’я людини в Україні проголошені Конституцією одними 

з найважливіших цінностей. Кожний має право на охорону здоров’я та захист 

життя. Держава бере на себе обов’язок забезпечувати санітарно-

епідеміологічне благополуччя населення (ст. 49 Конституції України). Саме 

гарантії безпеки здоров’я населення є родовим об’єктом злочинів, 

передбачених розділом 13 Особливої частини Кримінального кодексу 

України, вчинення яких заподіює або утворює загрозу заподіяння шкоди 

біофізіологічному та психічному стану невизначеного кола людей шляхом 

впливу на їх організм наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів (далі, якщо не обумовлено інше, наркотичні засоби) отруйних, 

сильнодіючих речовин і одурманюючих засобів, біологічних агентів і 

токсинів, радіоактивно забруднених продуктів та іншої продукції, які 

знаходяться в незаконному обігу і які становлять предмет цих злочинів. 

Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів - це діяння, пов’язані з культивуванням рослин, що 
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містять наркотичні речовини, розробкою, виробництвом, виготовленням, 

відпуском, зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, 

переміщенням вказаних предметів, вчинювані з порушенням законодавства, 

що регулює ці відносини. 

Наркотичними засобами, згідно Закону, є речовини   природні   чи   

синтетичні,  препарати,  рослини,  включені  до  Переліку  наркотичних 

засобів,  психотропних речовин і прекурсорів. 

Серед них найбільш поширені у незаконному обігу в Україні наркотичні 

засоби рослинного походження такі, як макова солома, кокаїн, героїн, опій, 

канабіс та інші, синтетичні наркотики (синтезовані в результаті проведення 

дій з різними речовинами на основі їх вступу в хімічні реакції) – ефедрин та 

інші. 

Список 2 складають особливо небезпечні психотропні речовини, обіг 

яких заборонено. 

Психотропні речовини, згідно Закону, є речовини природні чи 

синтетичні, препарати, природні матеріали,  включені до Переліку 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Найбільш поширеними серед них є: броламфетамін, лізергід (ЛСД), 

парагексил та інші. 

Список 3 складають рослини, які містять наркотичні засоби та 

психотропні речовини  обіг яких допускається для промислових цілей. Це: 

рослини виду мак (ті, що містять опій) та рослини роду коноплі (канабіс). 

Список 1 Таблиці 2 складають наркотичні засоби, обіг яких обмежено. 

Це альфапродин, бетаметадол, гідроморфон, кодеїн, кокаїн, морфін, омнопон, 

тебаїн, фентаніл та інші. 

Список 2 Таблиці 2 складають психотропні речовини, обіг яких 

обмежено. Це: амфетамін, секобарбітал, фенетилін та інші, а також їх солі. 

До Списку 1 Таблиці 3 включені наркотичні засоби, обіг яких обмежено 

і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю. Всі вони 

є препаратами з певним вмістом наркотичних засобів: кодеїну, кокаїну, опію 

та інших. 

До списку 2 Таблиці 3 включені психотропні речовини, обіг яких 

обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів 

контролю. Це: амінорекс, барбітал, діазепам та інші. 

Список № 1 Таблиці 4 складають прекурсори, обіг яких обмежено і 

стосовно яких встановлюються заходи контролю. Це: ергометрин, ефедрин, 

лізергінова кислота та інші. 

Список № 2 Таблиці 4 складають прекурсори, стосовно яких 

встановлюються заходи контролю. До них віднесені: ангідрид оцтової 

кислоти, ацетон, сірчана та соляна кислота, толуол та інші. 

В своїй постанові від 26 квітня 2002 року № 3 “Про судову практику в 

справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів” Пленум Верховного Суду України 

постановив, що суди, розглядаючи справи даної категорії, мають керуватися 

як статтями Кримінального кодексу, так і законодавством, що регулює обіг 
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наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також 

Переліком і Таблицями незначних, великих і особливо великих розмірів 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться 

у незаконному обігу (далі - Таблиці). 

Вказані Таблиці розроблені Комітетом з контролю за наркотиками і 

затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України № 188 від 1 

серпня 2000 року. 

Цим Наказом затверджено таблиці. 

В Таблиці 1 приведені невеликі, великі та особливо великі розміри 

наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу. 

В Таблиці 2 – психотропних речовин, що перебувають у незаконному 

обігу. А в Таблиці 3 – приведені великі та особливо великі розміри 

прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу. 

Родовим об’єктом цих злочинів є здоров’я населення та система 

заходів, спрямованих на його охорону. 

Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення полягає у 

вчиненні діянь (дії або бездіяльності) з предметами, що становлять небезпеку 

для здоров’я людини, або по відношенню до них, або з застосуванням таких 

предметів, в результаті чого заподіюється шкода здоров’ю населення, або 

створюється загроза заподіяння такої шкоди. 

Кримінальна відповідальність, що встановлюється Кримінальним 

кодексом України за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, базується на 

міжнародних правових документах: Єдина конвенція про наркотичні засоби 

1961 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Конвенція ООН 

про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин 1988 року. 

Прості склади злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів 

сконструйовані, в основному, як формальні. А такі, як заволодіння 

наркотичними засобами, прекурсорами, обладнанням, призначеним для їх 

виготовлення шляхом викрадення, привласнення, шахрайства або 

зловживання своїм службовим становищем (статті 308, 312, 313), а також 

порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 

захворюванням та масовим отруєнням (ст.325), поводження з 

мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами (ст. 326) 

та заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції (ст. 327) сконструйовані як матеріальні. 

Окрім вказаних, матеріальні склади мають і деякі злочини з 

кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками. Обов’язковою 

ознакою об’єктивної сторони таких складів злочинів є причинний зв’язок між 

вчиненим діянням та суспільно небезпечними наслідками що наступили. 

Суб’єктивна сторона більшості злочинів у сфері незаконного обігу 

наркотиків характеризується умисною формою вини у вигляді прямого 

умислу. 

Тільки злочини, передбачені ст. 320 “Порушення встановлених правил 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
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прекурсорів”, ст. 325 “Порушення санітарних правил і норм щодо 

запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, ст. .326 “ 

Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими 

біологічними агентами чи токсинами”, ст. 327 “Заготівля, перероблення або 

збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції” 

характеризуються необережною формою вини щодо наслідків та умислом 

або необережністю щодо вчинюваних діянь, які спричинили вказані 

наслідки. 

Суб’єктом злочинів проти здоров’я населення можуть бути, як правило, 

особи, які досягли 16-річного віку. Лише за викрадення шляхом крадіжки, 

грабежу, а також розбою наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, а також їх вимагання (ст. 308) кримінальна відповідальність може 

наступати з 14 років. 

Таким чином, злочини проти здоров’я населення – це передбачені 

кримінальним законом винні, суспільно небезпечні діяння, які створюють 

загрозу заподіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров’ю 

невизначеного кола осіб. 

У більшості складів злочинів, передбачених Розділом 13, суб’єкт 

загальний, але заволодіння наркотичними засобами або прекурсорами, 

обладнанням для їх виготовлення, вчинені шляхом зловживання особи своїм 

службовими становищем (статті 308, 312, 313), незаконна видача рецепта на 

право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319), 

порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ст. 320), а також 

порушення правил поводження з мікробіологічними агентами чи токсинами 

(ст. 326) можуть вчинюватися тільки спеціальними суб’єктами. 

Статті 307, 309 і 311 частинами четвертими закріплюють заохочувальні 

норми, які передбачають обов’язкове і безумовне звільнення особи від 

кримінальної відповідальності за вчинення певних злочинів, передбачених 

вказаними статтями, за наявності передбачених в них передумов і підстав. 

Залежно від безпосереднього об’єкта, особливостей предмета та 

об’єктивної сторони, злочини проти здоров’я населення умовно можна 

поділити на чотири групи: 

1) злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та 

інших предметів, небезпечних для здоров’я населення (статті 305-307, 309-

311, 320 і 321); 

2) злочини, пов’язані з незаконним заволодіннями наркотичними 

засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення (статті 

308, 312. 313, 318 і 319); 

3) злочини, пов’язані з незаконними вживанням наркотичних і 

одурманюючих засобів, а також допінгу (статті 314-317, 322-324); 

4) інші злочини проти здоров’я населення (статті 325-327). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, злочини проти здоров'я населення за своєю конструкцією 

є бланкетними, тому для встановлення передбачуваних ними складів злочину 
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необхідно звертатися до законодавчої та нормативної бази, що регулює обіг 

предметів цих злочинів, встановлюючи які саме положення якого закону 

порушує вчинене діяння і чи містить воно достатньо об’єктивних підстав для 

притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка його вчинила.  

В обвинуваченні особи у вчиненні вказаних злочинів необхідно 

вказувати не тільки вчинені нею діяння, а й норми законів та підзаконних 

актів, якими таке діяння заборонене. 

Злочини проти здоров’я населення – це передбачені кримінальним 

законом винні, суспільно небезпечні діяння, які створюють загрозу 

заподіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров’ю невизначеного 

кола осіб. 

 

2. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ, НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (СТАТТІ 305-307, 309-311, 320 І 321 КК) 

Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Контрабанда – один із найпоширеніших і найнебезпечніших видів 

злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, яка значною мірою 

впливає на розповсюдження наркоманії і пов’язаних з нею злочинів в Україні 

і за її межами. Остання четверть двадцятого століття характеризувалась 

надзвичайно швидким темпом розповсюдження наркоманії на теренах 

колишнього СРСР, у т.ч. в Україні. 

Особливу небезпеку становить контрабанда, яка вчинюється 

організованими групами або злочинними організаціями, більшість з яких 

мають міжнародний характер. 

Для правильного застосування статті 305 КК, крім перелічених вище 

міжнародних документів, внутрішнього законодавства України і підзаконних 

актів, що регулюють суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, 

слід керуватися постановами Пленуму Верховного Суду України: від 26 

квітня 2002 року № 3 “Про судову практику в справах про злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів” та № 8 від 03 червня 2005 р. “Про судову практику в справах 

про контрабанду та порушення митних правил”. 

Безпосереднім об’єктом злочинів за статтею 305 є встановлений 

законодавством України порядок переміщення через митний кордон України 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порушення якого 

утворює загрозу здоров’ю населення України та інших країн. Предметом 

контрабанди за ст. 305 можуть бути наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги, а також прекурсори. 

Об’єктивна сторона контрабанди наркотичних засобів полягає у 

незаконному переміщенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів через митний кордон України, здійснюваному поза 

митним контролем чи з приховуванням від митного контролю. Об’єктивна 

сторона контрабанди за статтею 305 відрізняється від контрабанди, 
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передбаченої статтею 201 лише предметом злочину. Тому стаття 305 по 

відношенню до статті 201 є спеціальною. 

Незаконним переміщенням предметів контрабанди через митний кордон 

України є їх ввезення на територію України або вивезення за межі території 

України, або транзитне перевезення через територію України з перетинанням 

її митного кордону, здійснювані поза митним контролем без законного на те 

дозволу, або з приховуванням від митного контролю. 

Визначення поняття “митний кордон” дається у Митному кодексі 

України. Це межі митної території України, яка збігається з державним 

кордоном України, за винятком спеціальних митних зон. 

Контрабанда вважається закінченим злочином з моменту незаконного 

переміщення предметів контрабанди через митний кордон України.  

Замах на контрабанду має місце, якщо її предмети виявлено до 

переміщення через митний кордон України (під час огляду чи переогляду 

товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу або особистого огляду 

тощо).  

Акцентую Вашу увагу, що добровільна відмова від вчинення 

контрабанди чи порушення митних правил можлива до моменту прийняття 

митним органом митної декларації. з моменту фактичного незаконного 

переміщення будь-яким способом предметів контрабанди через митний 

кордон України
15

.  

Диспозиція ст.305 охоплює лише незаконні дії пов’язані з переміщенням 

через митний кордон наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. Вчинення інших операцій з вказаними предметами 

як до переміщення їх через митний кордон України так і після, наприклад, 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання, збут тощо, підлягають самостійній, додатковій кваліфікації за 

відповідними статтями кодексу (ст.ст. 306, 307, 308 та інші) 

Суб’єктом злочину за ст. 305 може бути будь-яка фізична осудна особа, 

якій на момент вчинення передбачених статтею дій виповнилось 16 років. 

Вчинення контрабанди службовою особою з використанням свого 

службового становища підлягає кваліфікації за статтею 305, а при наявності 

необхідних ознак – за сукупністю зі ст. 364, а якщо предмети контрабанди 

були нею викрадені, то й за ст. 308 чи ст. 312 КК. 

Суб’єктивна сторона злочину передбачає наявність умисної форми 

вини у вигляді тільки прямого умислу. Особа не тільки усвідомлює те, що 

вчинювані дії є незаконним переміщенням предметів злочину через митний 

кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю, а й бажає так діяти. 

Кваліфіковані види контрабанди утворюють дії, передбачені 

частиною 1 ст. 305, вчинювані: 

1) повторно, тобто двічі і більше разів; 

                                                
15

 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та 

порушення митних правил» №8 від 3 червня 2005 р. 
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2) за попередньою змовою групою осіб, тобто за участю двох і більше 

осіб, які є суб’єктами цього злочину і до початку вказаних злочинних дій 

домовились про спільне їх вчинення; 

3) з особливо небезпечними наркотичними засобами чи 

психотропними речовинами, тобто такими, які включені у Список № 1 і 

Список № 2 Переліку; 

4) з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами 

чи прекурсорами у великих розмірах, які визначаються, відповідно до 

примітки до ст. 305, Таблицями. 

Особливо кваліфікований склад контрабанди утворюють дії по 

незаконному переміщенню через митний кордон предметів злочину, вчинені: 

1) організованою групою, або злочинною організацією (ч.3 і 4 ст. 

28 КК); 

2) з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами 

чи прекурсорами в особливо великих розмірах (відповідно до Таблиць). 

 

Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

Стаття 306 є спеціальною нормою по відношенню до ст. 209 КК, але має 

специфічний предмет злочину – кошти, здобуті від незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Нею встановлена кримінальна відповідальність за різновид злочинних дій, 

пов’язаних з відмиванням (легалізацією) грошових коштів та іншого майна, 

одержаних в результаті попередньої (предикатної) злочинної діяльності у 

сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. 

Суспільна небезпечність злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, 

здобутих від незаконного обігу наркотиків полягає у неконтрольованому 

залученні у господарсько-фінансову сферу грошових коштів та іншого 

майна, в результаті чого порушується встановлений законодавством порядок 

взаємовідносин між суб’єктами господарської діяльності, підриваються 

принципи чесної конкуренції. Окрім того, створюється загроза нормальному 

функціонуванню фінансово-кредитної системи як елемента економічної 

безпеки держави. Такі дії можуть завдавати шкоду або утворювати загрозу 

інтересам правосуддя, власності. І завжди легалізація грошових коштів та 

майна, здобутих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, 

сприяє її продовженню та поширенню, що опосередковано, а у разі 

використання таких коштів і майна для продовження незаконного обігу 

наркотичних засобів, прями загрожує безпеці здоров’я населення. Тому саме 

безпека здоров’я населення виступає безпосереднім основним об’єктом 

злочину за ст. 306 КК. 

Додатковими об’єктами є встановлений порядок здійснення 

господарської діяльності, а також можуть виступати інтереси правосуддя, 

право власності, економічна безпека держави. 



 207 

Предметом злочинів за ст. 306 можуть бути доходи у вигляді коштів і 

майна, наприклад, грошей, акцій, векселів та інших цінних паперів та 

матеріальних цінностей, одержаних в результаті вчинення дій, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, а також об’єкти, майно, що підлягає 

приватизації, обладнання для виробничих та інших потреб, наркотичні 

засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, на придбання яких 

спрямовані кошти від незаконного обігу наркотичних засобів. 

Об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних з використанням 

(відмиванням) коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

може полягати у будь-якій із трьох, передбачених диспозицією статті, дій з 

такими коштами: 

1) розміщення у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та 

їх підрозділах; 

2) придбання за такі кошти об’єктів, майна, що підлягають 

приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб; 

3) використання коштів і майна з метою продовження незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із 

зазначених дій. Якщо ж особа є учасником ще й інших незаконних дій з 

наркотичними засобами, їх, за наявністю необхідних ознак, необхідно 

кваліфікувати за сукупністю злочинів. 

Суб’єктом злочину за ст. 306 може бути особа, яка досягла 16-річного 

віку. 

Суб’єктивна сторона злочинів за ст. 306 характеризується умисною 

формою вини у вигляді прямого умислу. Особа усвідомлює, що використовує 

кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів і бажає так діяти. 

При цьому необов’язково чи знає він подробиці про вчинений попередній 

(предикатний) злочин. 

При використанні доходів у вигляді коштів і майна, необхідним є 

встановлення спеціальної мети – продовження незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Кваліфікований склад утворюють ті самі дії, якщо вони вчинені: 

1) повторно; 

2) за попередньою змовою групою осіб; 

3) у великих розмірах. 

Великим розміром коштів, з якими вчинюються дії по їх легалізації, 

згідно примітки до статті 306, вважаються кошти, сума яких становить двісті 

і більше встановлених неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів. 

Безпосереднім об’єктом злочинів за статтею 307 КК є встановлений 

законодавством порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
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їх аналогів, порушення якого утворює загрозу здоров’ю населення. 

Предметом злочинів є наркотичні засоби, психотропні речовини, а 

також аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин. Особливістю 

ознак предмету злочину за ст. 307 є те, що його кількісний показник, тобто 

розміри наркотичних засобів, на відміну від дій, передбачених статтею 

309,не мають значення для визначення діяння як злочину, і відмежування 

його від адміністративного правопорушення. 

Вирішення питання про те, чи є предмети наркотичними, 

психотропними або їх аналогами і, якщо так, то якими, є компетенцією 

спеціаліста. Тому по кримінальній справі обов’язково призначається хімічна 

експертиза. 

Об’єктивна сторона злочинів за статтею 307 може проявлятися в 

одному або декількох із вказаних в диспозиції частини 1 формах незаконних 

(протиправних) дій, вчинюваних з метою збуту, з будь-яким або з декількома 

предметами злочину: 

1) виробництво; 

2) виготовлення; 

3) придбання; 

4) зберігання; 

5) перевезення; 

6) пересилання; 

а також 7) збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. 

Склад злочину формальний. Злочин є закінченим з моменту вчинення 

хоча б однієї із вказаних вище дій незалежно від наслідків. 

Незаконне виробництво – це усі  дії, пов'язані з серійним одержанням 

наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) 

рослин, включаючи  відокремлення частин рослин або наркотичних засобів,  

психотропних  речовин від рослин, з яких їх одержують
16

. 

Виготовлення – усі  дії,  включаючи  рафінування,  підвищення в 

препараті концентрації  наркотичних   засобів,   психотропних   речовин,   чи    

переробку  наркотичних  засобів і психотропних речовин,  у результаті яких 

на  основі  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  прекурсорів  

наркотичних  засобів  і психотропних речовин одержуються готові до  

використання  та  (або)  вживання   форми   наркотичних   засобів,  

психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші  

наркотичні засоби, психотропні речовини. 

Незаконним придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів необхідно вважати їх купівлю, обмін на інші 

товари або речі, прийняття як плати за виконану роботу чи надані послуги, 

позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого. Під 

незаконним придбанням розуміється також збирання залишків 

                                                
16

  Див.: ст.1 ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у редакції від 22 грудня 2006 

р. 
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наркотиковмісних рослин на пожнивних земельних площах після зняття з 

них охорони, на земельних ділянках громадян, а також збирання таких 

дикорослих рослин чи їх частин на пустирях. Не визнається незаконним 

придбання наркотичних засобів або психотропних речовин за виданим на 

законних підставах рецептом лікаря, а також відповідно до ст. 5 Закону "Про 

заходи протидії незаконному обігу..." (під час оперативної закупівлі). В таких 

випадках у діях осіб, які придбали ці засоби й речовини, складу злочину 

немає. 

Зберігання – це будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним 

перебуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів у володінні винного (він може тримати їх при собі, в будь-якому 

приміщенні, сховищі або в іншому місці). Відповідальність за незаконне 

зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів настає незалежно від його тривалості.
17

 

Перевезення – це переміщення вказаних предметів з використанням 

будь-якого транспортного засобу в межах України незалежно від відстані. 

Від перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів потрібно відрізняти їх перенесення з одного місця в інше, при 

якому транспорт не використовується. Такі дії повинні розглядатись як 

зберігання цих засобів і речовин. 

Пересилання - це незаконне переміщення їх у просторі шляхом 

відправлення поштою, багажем, посильним або іншим способом з одного 

місця в інше у межах України. При цьому злочин вважається закінченим з 

моменту оформлення і відправлення посилки, багажу, листа, бандеролі з 

цими засобами або речовинами незалежно від того, отримав їх адресат чи ні. 

Якщо злочин не був доведений до кінця з не залежних від волі винного 

причин (наприклад, у зв'язку із затриманням під час оформлення квитанції на 

відправлення посилки, бандеролі чи вантажного контейнера або при їх огляді 

в момент здачі для пересилання), дії останнього належить кваліфікувати як 

замах на вчинення цього злочину. 

Збут – це будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч 

законам " Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори " та 

"Про заходи протидії незаконному обігу..." (продаж, дарування, обмін, сплата 

боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин ін'єкцій іншій 

особі за її згодою тощо). Обопільне введення ін'єкцій наркотичного засобу, 

психотропної речовини чи їх аналогу особами, які їх придбали за спільні 

кошти, збуту не утворюють. 

Суб’єкт злочину – загальний, а при залученні неповнолітнього або 

малолітнього (частини 2 і 3) та щодо малолітнього (частина 3) – лише 

повнолітня особа. 

Суб’єктивна сторона злочинів за ст. 307 характеризується прямим 

умислом та наявністю мети збуту. 

                                                
17

 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №4 від 26.04.2002р. 
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Кваліфікованими видами злочинів, передбачених ч. 2, є вчинення дій, 

передбачених частиною 1: 

1) повторно; 

2) за попередньою змовою групою осіб; 

3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 

308-310, 312, 314, 315, 317; 

4) із залученням неповнолітнього; 

5) щодо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у 

великих розмірах; 

6) щодо особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних 

речовин; 

а також 

7) збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів у 

місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних 

заходів та в інших місцях масового перебування громадян; 

8) збут чи передача цих засобів або речовин у місця позбавлення волі. 

Особливо кваліфікованими видами вказаних злочинів є вчинення дій 

передбачених частинами 1 і 2: 

1) організованою групою (у тому числі злочинною організацією); 

2) щодо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у 

особливо великих розмірах; 

3) із залученням малолітнього або щодо малолітнього. 

 

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, чи пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. 

Злочини, передбачені цією статтею є найбільш поширеним видом 

злочином у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. 

Об’єктом злочинів, передбачених статтею 309, є правовий режим обігу 

вказаних засобів і речовин, а також здоров’я населення. 

Предметом є засоби і речовини, перелічені в диспозиції і тотожні 

предмету статті 307, але у розмірах, що є значними, великими і особливо 

великими. Дії, вчинювані з предметами у невеликих розмірах складу злочину 

статті 309 не утворюють. 

У разі, коли дії вчинюються з різними наркотичними засобами, 

психотропними речовинами або їх аналогами, розміри кожного з яких є 

невеликими, їх загальний розмір і питання про наявність складу злочину 

визначаються шляхом встановлення суми долей кожного виду засобу або 

речовини відносно розмірів кожного з них згідно Таблиць. Наприклад:7 

грамів макової соломи висушеної становить 0,7 від 10 грамів, які, згідно 

Таблиці 1, визначаються межею невеликого розміру для даного виду 

наркотичного засобу і за дії з таким розміром передбачена адміністративна 

відповідальність за статтею 44 КАП; 

А 4 грама маріхуани висушеної становлять 0,8 від 5 грамів – межі 

невеликого розмірі вказаного наркотичного засобу. Шляхом складання 0,7 та 
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0,8 отримуємо 1,5, що вказує на те, що загальна величини наркотичних 

засобів є більшою за цифру 1, тому дії особи, у якої вилучили заразом 7 

грамів макової соломи і 4 грама маріхуани мають ознаки об’єктивної сторони 

злочину, а не адміністративного порушення. 

Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом та відсутністю 

винної особи умислу на збут вказаних предметів. 

Суб’єкт – загальний, тобто фізична, осудна особа з 16-річного віку. А за 

частиною 3, у разі вчинення злочину із залученням неповнолітнього – тільки 

повнолітні. 

Кваліфікований склад утворюють передбачені частиною 1 дії, якщо 

вони вчинені: 

1) повторно; 

2) особою, яка раніше вчинила хоча б один із злочинів, передбачених 

статтями 307, 308, 310 або 317; 

3) якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні 

речовини або їх аналоги у великих розмірах; (частина 2 ст. 309). 

Особливо кваліфікований склад злочинів за частиною 3 ст. 309 

утворюють дії, передбачені частинами 1 і 2, якщо вони: 

1) вчинені із залученням неповнолітнього; 

2) якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні 

речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах. 

Частина 4 ст. 309 закріплює умови звільнення від кримінальної 

відповідальності за дії, передбачені ч. 1: особа добровільно звернулася до 

лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії. 

Добровільність звернення до лікувального закладу і початок лікування 

виключаються як підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, 

якщо вони вчинені у зв’язку з викриттям особи у вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 309. 

 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, являються за 

своїми суспільно небезпечними наслідками та у зв’язку з їх поширеністю, яка 

має тенденцію зростання, становлять надзвичайну небезпеку. Норми, що 

встановлюють за такі діяння кримінальну відповідальність досить суворі, але 

ще не є досконалими. Так потребують логічного вирішення питання 

узгодження деяких статей між собою у питаннях визначення повторності, 

видів та розмірів покарань, узгодження з нормами, по відношенню яких вони 

виступають спеціальними. 

 

3. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ 

НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ, А ТАКОЖ ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ 

ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ (СТАТТІ 308, 312, 313, 318 І 319 КК) 

Вказана група статей встановлює види діянь, об’єктом посягання яких є 



 212 

встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, а також прекурсорів та обладнання, призначеного для виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, порушення 

якого утворює загрозу здоров’я населення. 

Предметом вказаних злочинів є: 

1. За статтею 308 КК: 

1.1. наркотичні засоби; 

1.2. психотропні речовини; 

1.3. аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин; 

2. За статтею 312 КК – прекурсори; 

3. За статтею 313 КК – обладнання, призначене для виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 

4. За статтею 318 КК: 

4.1. незаконно виготовлені; 

4.2. підроблені; 

4.3. незаконно отримані документи про право особи на отримання 

наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ліцензія, 

рецепт, доручення, товарно-транспортна накладна тощо); 

5. За статтею 319 КК – рецепт на право одержання лікарського 

препарату, що містить наркотичний засіб або психотропну речовину, 

виданий за відповідною формою та зразком уповноваженою на це особою, 

але без відповідних медичних показань або з порушенням встановлених 

правил. 

Суб’єктивна сторона вказаних злочинів характеризується прямим 

умислом, а також, в деяких складах, наявністю спеціальної мети: 

1. при розбої: 

1.1. за ч.3 ст.308 КК – викрадення наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів; 

1.2. за ч.3 ст.312 КК – викрадення прекурсорів; 

1.3. за ч.3 ст.313 КК – викрадення обладнання; 

2. при викраденні, привласненні, вимаганні прекурсорів або 

заволодінні ними шляхом шахрайства (ст.312 КК) – їх подальший збут; 

3. при збуті викрадених або здобутих іншим злочинним шляхом 

прекурсорів (ст.312 КК) – для виробництва або виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони за ст.319 КК є корисливий 

мотив або інший особистий інтерес винного. 

Суб’єктами злочинів можуть бути: 

За злочини, вчинені шляхом крадіжки, грабежу, розбою та 

вимагательства, за ст.308 КК особа, яка досягла 14-річного віку, а вчинені в 

інший спосіб – 16-річного, у т.ч. шляхом зловживання службовим 

становищем – тільки службова особа (у т.ч. за ст.312 та ст.313 КК). 

У ст.22 КК не передбачається кримінальна відповідальність з 14-річного 

віку за вчинення злочинів, передбачених ст.312 і 313 КК, хоча це не є 

логічним, тому що у разі відсутності мети збуту прекурсорів, такі дії слід 



 213 

кваліфікувати за ст.185 КК з 14-річного віку винної особи, а при наявності 

такої мети у разі вчинення таких же дій особою у віці від 14 до 16 років, 

склад злочину відсутній. 

Така ж ситуація і з викраденням обладнання, призначеного для 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Якщо особа, посягаючи на таке обладнання, усвідомлює, що воно призначено 

для таких цілей, то до 16-річного віку вона не є суб’єктом злочину за ст.313 

КК, а якщо ні, то дії слід кваліфікувати як замах на викрадення чужого 

майна. То чи є це логічним? 

Вік, з якого може наступати кримінальна відповідальність за крадіжку, 

грабіж, розбій та вимагательство слід встановити єдиний – з 14-річного віку, 

незалежно від предмету посягання. Визначальним критерієм віку, з якого 

встановлюється кримінальна відповідальність повинен визнаватися саме 

спосіб, а не предмет злочинного посягання. 

За ст.318 КК суб’єкт загальний. 

За ст.319 – спеціальний, це особа, яка уповноважена в установленому 

законом порядку видавати рецепти (як правило, - це лікар), але які: 1) не 

мають права та виписку рецептів, на право одержання лікарських препаратів, 

що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або яка 2) не 

здійснює лікування особи, якій видає рецепт, або 3) видає рецепт без 

необхідних для того у особи підстав, або 4) лікує хворого неофіційно (у 

приватному порядку). 

Об’єктивну сторону злочинів, передбачених статтями 308, 312 і 313 КК, 

утворюють наступні дії: 1) викрадення; 2) привласнення; 3) вимагання: 4) 

заволодіння шляхом шахрайства (ч.1), а при вчинення кваліфікованих складів 

цих злочинів вчинення вказаних дій: 1) повторно; 2) за попередньою змовою 

групою осіб; 3) шляхом зловживання службової особи своїм службовим 

становищем; в ст.308 і 312 КК: 4) із застосуванням насильства, що не є 

небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого або з погрозою застосування 

такого насильства; 5) у великих розмірах; в ст.308 КК 6) особою, яка раніше 

вчинила будь-який із злочинів, передбачений ст.ст.306, 307, 310, 311, 312, 

314 або 317 КК; в ст.313 КК 7) особою, яка раніше вчинила будь-який із 

злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 КК. (Чому така 

вибірковість? Чому не з 306 по 318 КК?) 

Особливо кваліфіковані склади утворюють дії, передбачені частинами 

1 і 2 вчинені: 

1) в особливо великих розмірах (статті 308 і 312 КК); 

2) організованою групою (статті 308, 312, 313 КК); 

3) шляхом розбою (статті 308, 312, 313 КК); 

4) вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і 

здоров’я (статті 308, 312 і 313 КК); 

5) з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів (ст.313 КК). 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
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Таким чином, норми Розділу 13, що встановлюють кримінальну 

відповідальність за незаконне заволодіння наркотичними засобами 

виступають спеціальними нормами по відношенню злочинів проти власності. 

Основною їх відмінністю повинен бути лише предмет злочину: наркотичні 

засоби, психотропні речовини, їх аналоги, обладнання для їх виготовлення, а 

також прекурсори. Проте вказані норми за своєю об’єктивною стороною є 

біль вузькими, а ніж злочини проти власності, що являється недоліком, який 

утрудняє належну кримінально-правову оцінку злочинних посягань на 

незаконне заволодіння вказаними предметами. 

 

4. ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ВЖИВАННЯМ 

НАРКОТИЧНИХ І ОДУРМАНЮЮЧИХ ЗАСОБІВ ТА ДОПІНГУ 

Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і 

одурманюючих засобів, а також допінгу (статті 314-317, 322-324 КК). 

Вказану групу злочинів у сфері обігу наркотичних засобів складають 

злочини, які завдають безпосередньої шкоди здоров’ю або спричиняють 

смерть людини (статті 314, 315, 322 та 323 КК), сприяють завдаванню шкоди 

здоров’ю населення (статті 317 і 322 КК), а також посягають на громадський 

порядок в частині забезпечення нормального фізичного і морального 

розвитку людини (ст.316 КК). 

Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги виступають як 

знаряддя вчинення злочинів, передбачених ст.314, 316 КК (тільки наркотичні 

засоби), допінг – ст.323 і одурманюючі засоби – ст.324 КК. 

 

Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.314 КК, може 

полягати в умисному, незаконному, тобто із застосуванням фізичного або 

психічного примусу або шляхом обману, введення в організм іншої особи 

проти її волі будь-яким способом (ін’єкція, додавання в їжу, напої, лікарські 

препарати тощо) наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Склад злочину закінчений з моменту введення в організм іншої особи 

хоча б найменшої дози вказаних речовин чи засобів. 

Кваліфікаційний склад утворюють ті самі дії, якщо вони 

1) вчинені повторно або 2) вчинені особою, яка раніше вчинила будь-

який із злочинів, передбачених статтями 306-312 та 314-318 КК або 3) щодо 

двох чи більше осіб, 

а також якщо вони спричинили такі наслідки: 

4) призвели до наркотичної залежності потерпілого; 

5) заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження 

потерпілому. 

Особливо кваліфікований склад утворюють дії, передбачені 

частинами 1 або 2 ст.314, вчинені: 

1) щодо неповнолітнього; 

2) щодо особи, яка перебуває у безпорадному стані; 
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3) щодо вагітної жінки 

або якщо вони 

4) були пов’язані з введенням в організм іншої особи особливо 

небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 

5) якщо в наслідок таких дій настала смерть потерпілого, до настання 

якої винний відносився необережно. 

Кваліфікований склад за ч.2, утворюють дія, передбачена ч.1 ст.315, 

якщо вона вчинена: 1) повторно; 2) щодо двох і більше осіб; 3) щодо 

неповнолітнього; 4) а також особою, яка раніше вчинила будь-який (які) із 

злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 314, 317 КК України. 

 

Стаття 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

Об’єкт – громадський порядок в частині, що забезпечує нормальний 

фізичний і моральний розвиток людини. 

Предметом злочину є тільки наркотичні засоби. Публічне вживання 

наркотичних речовин, а також аналогів наркотичних засобів і психотропних 

речовин складу цього злочину не утворюють! (А дивно чому?) 

Об’єктивна сторона злочинів за ст.316 може виражатися у наступних 2-

х формах: 

1) публічному незаконному вживанні наркотичних засобів або 

2) незаконному вживанню наркотичних засобів групою осіб (два і 

більше), якщо вони були вчинені: 

1) у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і 

культурних заходів; 

2) в інших місцях масового перебування громадян. 

Публічне незаконне вживання наркотичних засобів – це свідоме, 

відкрите, тобто в присутності третіх осіб (можливо навіть однієї особи?!), які 

усвідомлюють зміст того, що відбувається, незаконне (без медичних на те 

показів) вживання любим способом (ін’єкції, куріння тощо) наркотичних 

засобів, вживання однією або кількома особами. 

Вчинення незаконного вживання групою осіб – це, коли двоє і більше 

суб’єктів злочину, об’єднаних умислом на спільне вживання наркотичних 

засобів, разом або послідовно у вказаних місцях вжили наркотичні засоби, 

незалежно від того чи публічно це вони зробили, чи приховано. 

Суб’єкт – загальний. 

Суб’єктивна сторона характеризується умислом як прямим, так і 

непрямим. 

 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів, одурманюючих засобів та 

допінгу є такими, що завдають безпосередньої шкоди здоров’ю населення, 

через що сприяють економічним втратам, поширенню залежних і хворих 

людей, вчиненню інших злочинів, як правило корисливих і, нерідко, 
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насильницьких. Але об’єктивна сторона вказаних злочинів не охоплює всі 

можливі види її прояву, як це має місце в злочинах проти власності, що слід 

визнати суттєвим недоліком. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Злочини проти здоров'я населення за своєю конструкцією є 

бланкетними, тому для встановлення передбачуваних ними складів злочину 

необхідно звертатися до законодавчої та нормативної бази, що регулює обіг 

предметів цих злочинів, встановлюючи які саме положення якого закону 

порушує вчинене діяння і чи містить воно достатньо об’єктивних підстав для 

притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка його вчинила. 

В обвинуваченні особи у вчиненні вказаних злочинів необхідно 

вказувати не тільки вчинені нею діяння, а й норми законів та підзаконних 

актів, якими таке діяння заборонене. 

Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, являються за своїми 

суспільно небезпечними наслідками та у зв’язку з їх поширеністю, яка має 

тенденцію зростання, становлять надзвичайну небезпеку. Норми, що 

встановлюють за такі діяння кримінальну відповідальність досить суворі, але 

ще не є досконалими. Так потребують логічного вирішення питання 

узгодження деяких статей між собою у питаннях визначення повторності, 

видів та розмірів покарань, узгодження з нормами, по відношенню яких вони 

виступають спеціальними. 

Норми Розділу 13, що встановлюють кримінальну відповідальність за 

незаконне заволодіння наркотичними засобами виступають спеціальними 

нормами по відношенню злочинів проти власності. Основною їх відмінністю 

повинен бути лише предмет злочину: наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги, обладнання для їх виготовлення, а також прекурсори. 

Проте вказані норми за своєю об’єктивною стороною є біль вузькими, а ніж 

злочини проти власності, що являється недоліком, який утрудняє належну 

кримінально-правову оцінку злочинних посягань на незаконне заволодіння 

вказаними предметами. 
Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, 

одурманюючих засобів та допінгу є такими, що завдають безпосередньої шкоди здоров’ю населення, через 
що сприяють економічним втратам, поширенню залежних і хворих людей, вчиненню інших злочинів, як 

правило корисливих і, нерідко, насильницьких. Але об’єктивна сторона вказаних злочинів не охоплює всі 

можливі види її прояву, як це має місце в злочинах проти власності, що слід визнати суттєвим недоліком. 
Розглянуті у останньому питанні лекції злочини хоча і віднесені до 

інших злочинів проти здоров'я населення і за своєю поширеністю значно 

поступаються злочинам, розглянутим у попередніх питаннях, їх суспільна 

небезпечність, у разі вчинення та настання можливих їх суспільно 

небезпечних наслідків, є найнебезпечнішою, бо загрожує масовими 

епідеміями, отруєнням та враженням радіоактивним випромінюванням 

невизначено широкого кола осіб. Епідемії САС (курячого грипу) у світі є 

тому підтвердженням. Тому наявність таких злочинів у КК має величезне 

значення як профілактичних захід. 
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ТЕМА № 35. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ’ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та 

злочинів проти журналістів. 

2. Види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти 

журналістів. 

ВИСНОВКИ  

Рекомендована література: 

1. Конституція України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. №30. Ст.141. (Розділи 1, 2). З наступними змінами і 

доповненнями. 

2. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради 

України.  2001. №25. Ст.31. З наступними змінами і доповненнями. 

3. Закон України  “Про Національну поліцію” від 2.07.2015 р. URL: 

http:// zakon.rada.gov.ua/go/580-19 (Дата звернення 01.08.2018 р.). 

4. Постанова ПВС України  №8 від 26.06.1992 р “Про застосування 

судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на 

життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних 

органів”. URL: zakon.rada.gov.ua/go/v0008700-92 (Дата звернення 01.08.2018 

р.). 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, 

А.В. Савченка, В.В. Чернєя. К.: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. 

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

за заг. ред. О.М. Литвинова. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 536 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. і допов. К.: ВД 

«Дакор», 2018. 1360 с. 

8. Практикум із кримінального права України. 

Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Броневицька та ін. ; за заг. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Грищука]. Хмельницький : Хмельниц. ун-т 

упр. і права, 2015. 398 с. 

9. Кримінальне право України (особлива частина) [Текст] : метод. 

рек. для семінар. занять та самост. роботи студентами юрид. ф-ту зі спец. 

6.030401 "Правознавство" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права", Юрид. ф-т, Каф. кримін.-прав. відносин ; 

[розроб. Крамар Р.І.]. Львів [б. в.], 2015. 68 с. 
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10. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. для 

студентів юрид. ВНЗ / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. 

Борисова, В.І. Тютюгіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: 

Право, 2015. 677 с. 

11. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної 

діяльності: Монографія. К.: Атіка, 2004. 336 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

системним викладенням основних положень законодавства допомогти вам 

під час самостійної роботи більш глибоко з’ясувати основні ознаки цих 

злочинів, їх сутність, види та відмінність від інших злочинів. 

ВСТУП 

Правильна діяльність державного апарату, зокрема органів державної 

влади та управління, а також органів місцевого самоврядування, має велике 

значення для здійснення завдань державного будівництва. Вона сприяє 

здійсненню громадського порядку і безпеки, охороні прав та законних 

інтересів особи. Велику допомогу в цьому державі надають і об’єднання 

громадян. 

Одним із важливих завдань органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування у сфері управління треба вважати протидію 

дезорганізуючим факторам, охорону соціальної системи від стихійних 

збурюючих її факторів, від свавілля окремих осіб. Відносини між людьми з 

приводу здійснення функцій управління не створюють матеріальних благ та 

духовних цінностей, але вони є обов’язковою та важливою умовою розвитку 

економічних, політичних, сімейних та інших суспільних відносин. В той же 

час, пронизуючи всі сфери суспільного життя, управлінські відносини 

можуть мати, таким чином, економічний, політичний, ідеологічний та інший 

напрямок. 

Характерною рисою органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування в сфері управління є адміністрування, розпорядження на 

боці одного суб’єкта і виконування, підлеглість – на боці іншого. Відносини 

у сфері управління передбачають додержання виконавцями законів, постанов 

і розпоряджень та заснованих на них вимогах компетентних органів 

державної влади та місцевого самоврядування та їх представників, тобто 

додержання відповідними суб’єктами державної і громадської дисципліни. 

Соціальне управління носить усвідомлений характер. Його здійснюють, як 

правило, спеціальні органи, які цілеспрямовано впливають на поведінку 

людей і діяльність колективних формувань для досягнення певних наслідків. 

Порушення цих відносин при вчиненні злочинів є суспільно 

небезпечним явищем. 

Суспільна небезпечність цих злочинів полягає в тому, що вони 

протидіють нормальній управлінській діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування, призводять або можуть призвести до послаблення 
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її авторитету, спричиняють або можуть спричинити шкоду здоров’ю, гідності 

чи власності громадян та іншим об’єктам, що охороняються законом.  

У Розділі XV (ст.338-ст.360) і передбачена кримінальна відповідальність 

за суспільно небезпечні діяння проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, що і є предметом 

розгляду даної лекції.  

 

2. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА 

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ 

 

Як вже вище вказувалося, що ці злочини істотно порушують суспільні 

відносини, які забезпечують нормальне функціонування органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань та їх представників; 

протидіють нормальній діяльності цих органів, послаблюють їх авторитет, 

заподіюють шкоду життю, здоров’ю, гідності або власності громадян та 

інших об’єктам, які охороняються законом. Ці злочини мають місце у зв’язку 

зі здійсненням адміністративно-розпорядчих функцій в межах взаємних прав 

і обов’язків і спричиняють шкоду нормальній діяльності органів влади і 

самоврядування реалізації державного будівництва. 

Родовий об’єкт – суспільні відносини, що виникають між органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян і фізичними особами у зв’язку зі здійсненням адміністративно-

розпорядчих функцій з метою захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб. Іншими словами, нормальна діяльність вказаних 

органів. 

Безпосередній об’єкт (основний) можуть бути: 

- авторитет України як суверенної держави; 

- встановлений законодавством порядок використання державних 

символів, а саме: Державного Прапору України на річкових або морських 

судах; 

- конституційне право громадян на проведення зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій; 

- встановлений порядок використання державних або громадських 

будівель і споруд та нормальна діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян чи нормальна робота інших 

установ, підприємств та організацій, яким належать будівлі та споруди; 

- нормальна діяльність органів влади, правоохоронних органів, 

громадських формувань з охороною громадського порядку і державного 

кордону та законних військових формувань; 

- авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

їх нормальна діяльність; 

- нормальна діяльність правоохоронних органів та їх авторитет; 

- авторитет державних установ, підприємств та організацій, їх нормальне 
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функціонування; 

- встановлений порядок виконання цивільно-правових зобов’язань; 

- встановлений законодавством порядок реалізації громадянами своїх 

прав та обов’язків; 

- встановлений порядок використання спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації, який забезпечує дотримання 

конституційних прав людини і громадянина у сфері приватного життя та 

законних інтересів юридичних осіб; 

- встановлений порядок забезпечення нормальної діяльності органів 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій шляхом 

безперебійного зв’язку для передачі або отримання інформації. 

 

Безпосередній об’єкт (додатковий) – можуть бути: 

- життя, здоров’я, честь, воля, гідність особи; 

- власність, громадський порядок; 

- екологічна безпека; 

- психічна чи тілесна недоторканість. 

 

Предмет притаманний не всім цим злочинам, проте у більшості випадків 

передбачений законом. 

Об’єктивна сторона переважної більшості злочинів проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян появляються в активній формі поведінки винної особи, однак не 

виключає наявність пасивної поведінки, тобто бездіяльності особи (ст.340, 

ст.351). 

Зовнішній прояв поведінки винної особи може бути різноманітним, але в 

ряді випадків законодавець вказує конкретні способи. 

За особливостями конструкції злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 

як з матеріальними, так і з формальними складами. У злочинах з 

матеріальним складом, яких значно менше, ніж із формальним складом, 

належить встановлювати наявність необхідного причинного зв’язку (ч.2,3 

ст.346, ст.347, ч.2,3 ст.350, ст.352, ч.2,3 ст.355, ч.2ст. 357, ст.360 КК). 

Суб’єктивна сторона даних злочинів в переважній більшості 

характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу. При 

вчиненні деяких злочинів суб’єктивне ставлення до суспільно небезпечних 

наслідків у вигляді смерті повинно виражатись у необережній формі вини, 

тобто має місце змішана форма вини: 

- ч.2 ст.347 КК; 

- ч.3 ст. 350 КК, ч.2 ст. 352 КК, ч.3 ст.355 КК. 

Мотив і мета при вчиненні багатьох цих злочинів на кваліфікацію не 

впливають, тобто можуть бути різноманітними. Проте при вчиненні ряду 

злочинів вони мають значення для кваліфікації вчиненого в силу того, що 

безпосередньо вказані у статті. 

Зокрема: 
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Мета: 

- ст. 341 КК – незаконне користування будівлями чи спорудами або 

перешкоджання нормальній діяльності підприємств, установ, організацій; 

- ст.343, 344 – перешкодити виконанню службових обов’язків або 

добитися прийняття незаконних рішень; 

- ст.349 КК – спонукання державної чи іншої установи, організації або 

службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-яких дій як 

умови звільнення заручника; 

- ст.350 КК – припинення діяльності службової особи чи громадянина, 

який виконує громадський обов’язок, або зміни її характеру в інтересах того, 

хто загрожує; 

- ст.358 – використання підроблених документів як самим 

підроблювачем, так і іншою особою. 

Мотив: 

- ст.357 – користь або інші особисті інтереси. 

В ст. 345 і 346, 347, 348 КК мотив і мета прямо не вказані в законі, але 

вони безпосередньо витікають із змісту понять цих злочинів. Це – 

перешкодити діяльності потерпілих, помста за їх діяльність. 

Суб’єкт цих злочинів, як правило, фізична осудна особа, яка досягла 16 

річного віку, тобто загальний суб’єкт. 

Проте при вчиненні деяких злочинів як основного складу, так і при 

наявності кваліфікуючих ознак, зокрема, за заподіяння умисних тяжких, 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень, смерті або умисне знищення 

майна при обтяжуючих обставинах – вік суб’єкта 14 років. 

А саме:  

1) ч.2,3 ст.ст.345, 346, 350 КК; 

2) ст. 348 і 349 КК; 

3) ч.2 ст.ст.347 і 352 КК. 

При вчиненні ряду злочинів має місце спеціальний суб’єкт, зокрема: 

- службова особа – ст.340, ч.2 ст.343, ч.2 ст. 344, ст.351, ст.357. 

- не службова особа – ст.354 КК. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, слід зазначити, що злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 

своїм об’єктом посягання мають суспільні відносини, що мають місце у 

зв’язку із здійсненням адміністративно-розпорядчих функцій в межах 

взаємних прав та обов’язків і забезпечують нормальну діяльність органів при 

реалізації державного будівництва, тим самим ці злочини протидіють 

нормальній управлінській діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян. 

 

2. ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ’ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН ТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ 
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За безпосереднім об’єктом усі злочини проти авторитету органів влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян можна поділити на 

наступні 5 груп: 

1. Злочини у сфері неналежного поводження з державними 

символами та використання їх: 

2. Злочини, пов’язані з перешкоджанням діяльності організацій та 

об’єднань громадян: 

3. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних 

органів (їх близьких родичів) та членів громадських формувань і 

військовослужбовців: 

4. Злочини проти журналістів. 

5. Злочини у сфері видачі і використання документів і порядку 

отримання інформації. 

6. Інші злочини проти авторитету держави та діяльності об’єднань 

громадян: 

На підставі вище викладеного можна дати наступне визначення поняття 

злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян - це передбачені кримінальним 

законом суспільно небезпечні, умисні діяння, які посягають на нормальну 

діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування і 

об’єднань громадян та їх представників у сфері державного управління та 

охорони громадського порядку, протидіють цій діяльності, призводять до 

послаблення їх авторитету, спричиняють або можуть спричинити шкоду 

здоров’ю, гідності, честі, волі осіб та іншим об’єктам, що охороняються 

кримінальним законом. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, слід зазначити, що розглянуті злочини свою суспільну 

небезпечність проявляють в заподіянні суттєвої шкоди нормальній діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань 

громадян та їх авторитету. Крім того, переважна більшість цих злочинів 

також безпосередньо посягають на життя і здоров’я, власність представників 

влади, працівників правоохоронних органів, представників громадських 

формувань та їх близьких родичів, чим ускладнюють цим особам виконувати 

належним чином свої службові чи громадські обов’язки. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Завершуючи лекцію в цілому можна зазначити, що правильна діяльність 

державного апарату, зокрема органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, має велике значення для здійснення завдань державного 

будівництва. Одним із важливих завдань управління треба \вважати протидію 

зовнішнім дезорганізуючим факторам, охорону соціальної сфери від 

стихійних збурюючих її факторів. 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування і об’єднань громадян це суспільно небезпечні діяння, які 

посягають на нормальну діяльність державного апарату, органів місцевого 
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самоврядування і об’єднань громадян, пов’язані із застосуванням 

насильницьких дій щодо службових осіб або представників органів 

управління, які порушують нормальну роботу державних органів, 

спричиняють шкоду їх авторитету, а також порушують права і свободи 

громадян. Боротьба з такими суспільно небезпечними посяганнями є 

нагальне завдання суспільства і держави. 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 

 

ТЕМА № 38. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 
 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

 

I. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти правосуддя. 

II. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів 

досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду. 

III. Злочини, які посягають на життя, здоров’я особисту безпеку, майно 

суддів, засідателів та інших учасників судочинства. 

IV. Інші злочини проти правосуддя. 

ВИСНОВКИ  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

допомогти курсантам опанувати, поглиблено і всебічно вивчити кримінальне 

законодавство в частині кваліфікації злочинів проти правосуддя, правильно 

застосовувати отримані знання при вирішенні практичних занять та в 

подальшій повсякденній правоохоронній діяльності. 

 

 

ВСТУП 

В історії кримінального законодавства злочини проти правосуддя 

традиційно розглядалися як один із видів службових злочинів. Серед таких 

злочинів прийнято було виділяти посадові зловживання, хабарництво та 

неправосуддя. У чинному КК обґрунтовано виділено самостійну главу 

«Злочини проти правосуддя». Наявність самостійної глави про 

відповідальність за злочини проти правосуддя засвідчує важливість цієї 

сфери життя суспільства, роль кримінально-правових засобів в її становленні 

та охороні. 

Створення правової держави передбачає якісно інший, вищий, ніж 

дотепер, рівень здійснення правосуддя. Для його забезпечення мають 

застосовуватися й застосовуються різноманітні заходи. Це, насамперед, 

розвиток системи судових та інших правоохоронних органів, підготовка 

кадрів правників, вдосконалення правового статусу суддів, прокурорів, 

слідчих, а також учасників процесу, широка правова пропаганда серед 

населення й поширення в суспільстві культу права. Важливу роль серед 

заходів із вдосконалення правосуддя в Україні відіграють і заходи 



 225 

кримінальної відповідальності, що застосовуються до осіб, котрі посягають 

на відповідні суспільні відносини. Кримінальний кодекс України передбачає 

досить розгалужену систему таких заходів — нині глава «Злочини проти 

правосуддя» складається з 30 статей. Останнім часом чітко проглядається 

тенденція до збільшення кількості норм про злочини проти правосуддя за 

рахунок посягань, які полягають у протиправному впливі на учасників 

процесу, працівників правоохоронних органів, у невиконанні рішень органів 

правосуддя. 

Злочини проти правосуддя належать до відносно мало поширених у 

судовій практиці — кримінальні справи такого виду одиничні. Разом з тим, 

вони порівняно поширені в реальному житті — не буде перебільшенням 

сказати, що дача завідомо неправдивих показань свідками, протиправний 

вплив на потерпілих, свідків з боку обвинувачених чи їхніх родичів має місце 

чи не в кожній кримінальній справі. Багато обґрунтованих нарікань на 

справедливість судових рішень. При колосальному зростанні кількості 

цивільно-правових угод і спорів з приводу виконання їх число звернень з 

позовами до судових органів адекватно не зростає, поширеними є випадки 

звертання за допомогою про стягнення заборгованостей до кримінальних 

угрупувань. Поширеність посягань проти правосуддя, при безкарності 

більшості з них засвідчує високу суспільну небезпеку цих злочинів, 

необхідність використання всіх передбачених законом засобів для боротьби з 

ними. 

Отже, вивчення злочинів проти правосуддя є актуальним з урахуванням 

їх високої суспільної небезпеки, значення боротьби з цими, у зв'язку з 

недостатньою розробкою відповідних проблем у спеціальній літературі, 

недосконалістю законодавства, вимогами керівництва держави та 

сьогодення. 

 

 

I. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

У розділі XVIII Особливої частини КК «Злочини проти правосуддя» 

передбачена відповідальність за посягання на нормальну діяльність не тільки 

судової влади, а й органів, що сприяють процесуальній діяльності з 

виконання судом функції правосуддя (органів прокуратури, слідства і 

дізнання), а також органів, що виконують винесені судами вироки, ухвали, 

постанови та інші судові рішення. 

Злочини проти правосуддя – це суспільно небезпечні та протиправні 

діяння, що посягають на нормальну діяльність судової влади, а також органів 

і осіб, які забезпечують реалізацію цієї діяльності (органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури, виконання покарань, захисників, законних 

представників особи тощо).  

Загальна характеристика злочинів протии правосуддя 

Родовий об’єкт – суспільні відносини, що забезпечують нормальну 

діяльність судової влади з приводу відправлення правосуддя, а також органів 
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і осіб, що сприяють процесуальній діяльності з виконання судом функцій 

правосуддя, а також органів, що виконують винесені судами вироки, ухвали, 

постанови та інші судові рішення. 

Предмет злочину – притаманний не всім злочинам. 

Спец. потерпілий – містить більшість статей, зокрема це може бути 

свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, працівники 

правоохоронних органів, захисник, експерт, суддя тощо 

Об’єктивна сторона 

СНД – більшість злочинів вчиняються шляхом дії, деякі вчиняються 

шляхом бездіяльності (ст. 380, 382, 389, ч.2,3 ст.390, ст. 391, 395 КК). 

Більшість злочинів сконструйовані як формальні склади, деякі як 

матеріальні склади (ст.381, 399 КК тощо) 

Спосіб – штучне створення доказів (ч.2 ст. 372, 383, 384 КК), підпал, 

вибух або інший загальнонебезпечний спосіб (ч.2 ст. 378, ч.2 ст. 399 КК) 

тощо 

Обстановка – при допиті (ст. 373 КК), під час проведення дізнання, 

досудового слідства (ст. 384, 385 КК), у зв’язку з діяльністю пов’язаною з 

наданням правової допомоги (ст. 398, 399, 400 КК) тощо 

Суб’єкт 

Загальний – фізична осудна особа, якій на момент вчинення злочину 

виповнилося 16 р. (ст. 376, 377, 397-399 КК) 

Понижений вік – 14 р. (ч.2 і 3 ст. 377, ч.2 ст. 378, ст.379, ч.2 і 3 ст. 398, 

ч.2 і 3 ст. 399, ст. 400 КК) 

Спеціальний суб’єкт:  

• службові особи, що працюють у сфері правосуддя – дізнавачі, слідчі, 

прокурори, судді (ст. 371-375, ч.2 ст. 383 КК), 

•  інші службові особи (ч.2 ст. 376, ст. 380-382, ч. 2 ст. 397 КК), 

• особи залучені до сфери правосуддя – потерпілий, експерт, свідок, 

засуджений тощо (ст. 383-385, 393 КК) тощо 

Суб’єктивна сторона 

Абсолютна більшість злочинів характеризується умисною формою вини 

у вигляді прямого умислу. 

Змішана форма вини – ч.3 ст.371, ч.2 ст. 374, ч.2 ст.375, ч.2 ст. 378,         

ч.2 ст. 382, ч.2 і 3 с. 399 КК. 

Необережна форма вини – ст.380, 381 КК. 

Мотив – корисливий або інші особисті інтереси (ч.3 ст. 371, ч.2 с. 375, 

ч.2 с. 383, ч. 2 ст. 384), помста за діяльність або за дачу показань (ст. 377, 378, 

379, 386, 398, 399, 400 КК). 

Мета – перешкодити судді виконати службові обов’язки (ст. 376), 

одержати майнову вигоду чи позбутися певних матеріальних витрат (ч.2 

ст.383), ухилитися від відбування покарання (ст.389, 390 КК) тощо 

 

Класифікація злочинів проти правосуддя 

Усі передбачені у розділі XVIII Особливої частини КК злочини проти 

правосуддя, виходячи з їх безпосередніх об'єктів, можуть бути об'єднані у 
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такій системі: 

1. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності 

органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду. 

Сюди входять: завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст.  

371); притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 

372); порушення права на захист (ст. 374); постановлений суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375); 

втручання в діяльність судових органів (ст. 376); втручання в діяльність 

захисника чи представника особи (ст. 397 ). 

2. Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, 

майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства. У цю групу 

входять: посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у 

зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379); 

посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, 

пов'язаною з наданням правової допомоги (ст. 400); погроза або насильство 

щодо судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 377); погроза або 

насильство щодо захисника чи представника особи (ст. 398); умисне 

знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи 

присяжного (ст. 378); умисне знищення або пошкодження майна захисника 

чи представника особи (ст. 399). 

3. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та 

істинних висновків у справі. Сюди слід включити примушування давати 

показання (ст. 373); завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину (ст. 383); завідомо неправдиве показання (ст. 384); відмова свідка від 

давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов'язків (ст. 385); перешкоджання з'явленню свідка, 

потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи 

висновку (ст. 386). 

4. Злочини, що перешкоджають своєчасному розкриттю та 

недопущенню злочину. У цю групу входять: невжиття заходів безпеки щодо 

осіб, взятих під захист (ст. 380); розголошення відомостей про заходи 

безпеки щодо особи, взятої під захист (ст. 381); розголошення даних дос 

удового слідства або дізнання (ст. 387); приховування злочину (ст. 396); 

порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395). 

5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і 

призначеного ним покарання. Це невиконання судового рішення (ст. 382); 

приховування майна (ст. 388); ухилення від покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі (ст. 389); ухилення від відбування покарання у виді 

обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390); злісна непокора вимогам 

адміністрації виправної установи (ст. 391); дії, що дезорганізують роботу 

виправних установ (ст. 392); втеча з місця позбавлення волі або з-під варти 

(ст. 393);  втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394). 

Саме за такою системою розглядаються далі злочини проти правосуддя. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
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Таким чином, Злочини проти правосуддя – це суспільно небезпечні та 

протиправні діяння, що посягають на нормальну діяльність судової влади, а 

також органів і осіб, які забезпечують реалізацію цієї діяльності (органів 

дізнання, досудового слідства, прокуратури, виконання покарань, захисників, 

законних представників особи тощо).  

Усі передбачені у розділі XVIII Особливої частини КК злочини проти 

правосуддя, виходячи з їх безпосередніх об'єктів, можуть бути об'єднані у 

такій системі: 

1. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів 

досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду. 

2. Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно 

суддів, засідателів та інших учасників судочинства. 

3. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та 

істинних висновків у справі. 

4. Злочини, що перешкоджають своєчасному розкриттю та недопущенню 

злочину. 

5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і 

призначеного ним покарання. 

 

II. ЗЛОЧИНИ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА, ДІЗНАННЯ, 

ПРОКУРАТУРИ І СУДУ 

Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або 

тримання під вартою 

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід. 

2. Завідомо незаконні арешт або тримання під вартою. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки або були вчинені з корисливих мотивів чи в 

інших особистих інтересах. 

 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Відповідно до ст. 29 Конституції України кожна людина має право на 

свободу та особисту недоторканність. Незаконні затримання, привід або 

взяття під варту порушують важливі конституційні права особи. 

Об'єктом злочину є право людини на особисту недоторканність, в тому 

числі на неприпустимість її незаконного арешту, приводу або затримання. 

Крім Конституції України це право закріплює в ст. З Загальної декларації 

прав людини 1948, ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р. та ст. 5 Європейської конвенції про захист прав і основних 

свобод людини 1950 р. 

Затримання — тимчасовий запобіжний захід, що може застосовуватись 

до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який може бути 

призначено покарання у вигляді позбавлення волі і  який полягає у 

позбавленні підозрюваного волі до 72 годин. 

Привід — процесуальний захід, який означає примусове доставлення 
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співробітниками поліції обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи 

свідка до особи, яка здійснює досудове слідство в справі, або в суд, якщо 

вони без поважних причин не з'являються у вказаний час та місце за 

викликом. Підстави та порядок приводу регламентовані ст. 140, 141, 142, 143 

КПК України. 

Тримання під вартою — є винятковим запобіжним заходом, який 

застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш 

м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим 

статтею 177 КПК. 

Арешт — вид покарання, яке призначається вироком суду і полягає у 

триманні засудженого в умовах ізоляції строком від одного до шести місяців, 

а також найбільш суворий вид адміністративного стягнення, яке 

призначається постановою суду на строк до 15 діб. У разі постановлення 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку чи постанови щодо 

покарання або стягнення у вигляді арешту діє ст. 375 КК України. 

Під арештом слід розуміти санкціоноване суддею тримання під вартою 

як запобіжний захід. 

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371, знаходить вияв 

у діях, які призвели до завідомо незаконного затримання або незаконного 

приводу, а ч. 2 статті — до завідомо незаконного арешту або тримання під 

вартою. 

Завідомо незаконним вважається здійснення затримання, приводу або 

взяття під варту не на підставах або не в порядку, які регламентуються КПК 

України та Законом України "Про попереднє ув'язнення" від 30 червня 

1993 р. № 3352-ХП, без винесення постанови, санкції судді, за відсутності 

підстав, при порушенні строків тримання під вартою тощо. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Мотиви та мета, які переслідувалися при цьому, на кваліфікацію не 

впливають. Це може бути корисливість, помста, бажання шляхом порушення 

закону розкрити злочин тощо. Необережна вина, якщо при цьому завдано 

істотної шкоди, може дати підстави для кваліфікації вчиненого за ст. 367. 

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 3 ст. 371) є дії: 

— поєднані із спричиненням тяжких наслідків (замах на самогубство, 

самогубство, звільнення з роботи, захворювання на душевну хворобу, 

заподіяння значної матеріальної шкоди); 

— вчинені з корисливих мотивів (бажання отримати матеріальну 

вигоду); 

— скоєні в інших особистих інтересах (помста, заздрість, кар'єризм, 

бажання розкрити злочин шляхом порушення закону тощо). 

Суб'єктом злочину може бути працівник органу дізнання, слідчий, 

прокурор, суддя, інші службові особи, які вчинили зазначені дії і 

відповідають за ст. 365. Приватні особи за вчинення тих же дій відповідають 

за ст. 146. 

Завідомо незаконні затримання або привід, арешт або тримання під 

вартою у сукупності з притягненням завідомо невинного до кримінальної 
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відповідальності кваліфікуються за ст. 371 і 372. 

Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності 

1. Притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те 

законом особою 

2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого 

або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням 

доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією 

 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Діяння, передбачені ст. 372, посягають на недоторканність і свободу 

громадянина. 

Завідомість незаконного притягнення до кримінальної відповідальності 

має місце у разі відсутності: 

— події злочину, за який особа притягується до кримінальної 

відповідальності; 

— складу злочину у діянні особи, що притягується до кримінальної 

відповідальності; 

— доказів вини особи, яка притягується до кримінальної 

відповідальності; 

— доказів, які свідчать про невинність такої особи. Злочин вважається 

закінченим з моменту оголошення невинній особі постанови про 

притягнення її до відповідальності як обвинуваченої за злочин, якого вона не 

вчинила, незалежно від подальшої долі кримінальної справи (формальний 

склад злочину). В цей момент слідчий може обрати запобіжний захід, суттєво 

обмежити права особи, заподіяти значну моральну шкоду, дискредитувати її 

тощо. Цього цілком достатньо, щоб вважати злочинний задум здійсненим. 

Факт винесення постанови про притягнення особи до відповідальності як 

обвинуваченої з метою оголошення постанови має розцінюватися як 

готування до злочину (ч. 1 ст. 14 та ст. 372). 

Слід звернути увагу на деякі тонкощі кваліфікацій. По-перше, даний 

злочин утворює не лише притягнення до відповідальності повністю невинної 

особи, але й особи, відносно якої є підстави щодо притягнення до 

відповідальності за певний злочин, проте щодо якої службова особа 

правоохоронного органу безпідставно розширила або посилила 

обвинувачення. Наприклад, є підстави вважати, що особа здійснила не 

поєднаний з насильством грабіж, а її завідомо безпідставно притягають до 

відповідальності за розбій. По-друге, якщо в процесі розслідування 

з'ясувалася невинуватість притягнутої до кримінальної відповідальності 

особи, а слідчий свідомо справу не закриває і робить все можливе (вже 

незаконно), щоб її все-таки завершити обвинувальним висновком, дії 

останнього можуть кваліфікуватись як службовий злочин. По-третє, якщо у 

даній ситуації слідчий пред'явить нове обвинувачення завідомо невинуватій 

особі, то дії слідчого належить кваліфікувати за відповідною частиною 
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ст. 372. 

Мотиви при вчиненні цього злочину значення не мають (помста, 

заздрість, кар'єризм, бажання отримати матеріальні вигоди). Якщо скоєння 

злочину поєднано з отриманням хабара, то 

відповідальність настає за сукупністю злочинів, передбачених ст. 372 і 

368. 

Навмисне непритягнення винної особи до кримінальної 

відповідальності, незаконне закриття справи або незаконна відмова у її 

порушенні зумовлюють відповідальність за ст. 364. 

Суб'єкт злочину — слідчий, прокурор, працівник органів дізнання 

(спеціальний суб'єкт). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, 

оскільки у диспозиції підкреслюється завідомість притягнення невинного до 

кримінальної відповідальності. Якщо притягнення невинного до 

кримінальної відповідальності сталося з необережності чи недбалості 

слідчого, прокурора чи іншої уповноваженої на те законом особи, вчинене 

може бути дисциплінарним проступком або злочином, передбаченим ст. 367. 

Кваліфікуючими дане діяння обставинами (ч. 2 ст. 372) є випадки, 

спричинені: 

— обвинуваченням у вчиненні тяжкого (ч. 4 ст. 12) або особливо 

тяжкого (ч. 5 ст. 12) злочинів; 

— штучним створенням доказів обвинувачення або іншою 

фальсифікацією (умисне викривлення або неправильне тлумачення фактів, 

подій, встановлених слідством, штучне створення, знищення або вилучення 

із справи документів, спонукання експертів до завідомо неправдивого 

висновку, невідображення у справі доказів, які спростовують обвинувачення 

тощо). 

Якщо притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності 

пов'язане з завідомо незаконним затриманням, приводом, арештом або 

утриманням під вартою, то кваліфікація здійснюється за сукупністю злочинів 

згідно зі ст. 371 та 372. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, ми розглянули з Вами ст..371 та 372 КК України. Давайте 

перейдемо до розгляду наступного питання. 

 

 

III. ЗЛОЧИНИ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я 

ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ, МАЙНО СУДДІВ, ЗАСІДАТЕЛІВ ТА ІНШИХ 

УЧАСНИКІВ СУДОЧИНСТВА 

 

Стаття 379. Посягання на життя судді, народного засідателя чи 

присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням 

правосуддя 

Вбивство або замах на вбивство судді, народного засідателя чи 
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присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із 

здійсненням правосуддя... 

 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Згідно із ст. 127 Конституції України правосуддя здійснюють професійні 

судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні. 

Вагомими гарантіями їх незалежності є забезпечення їх особистої безпеки та 

державний захист. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються 

Конституцією України та законами України. 

Коли під час здійснення правосуддя чи у зв'язку з ним виникнуть 

обставини, що свідчать про наявність небезпеки для життя судді або його 

близьких родичів, головам судів приписано відповідно до Закону України від 

23 грудня 1993 р. "Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів" вживати заходів до нормального здійснення правосуддя. (див. 

постанову Пленуму Верховного Суду України "Про незалежність судової 

влади" від 13.06.2007 р. № 8). 

Якщо перед розглядом справи надходять дані про те, що під час 

судового засідання можливе посягання на життя судді, розгляд справи не 

повинен розпочинатися до здійснення необхідних заходів безпеки. У такому 

випадку суд має відкласти або зупинити розгляд справи (див. п. 5 постанови 

Пленуму Верховного Суду України "Про застосування законодавства, що 

передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних 

органів та осіб, які беруть участь у судочинстві" від 18.06.1999 р. № 10). 

Статтею передбачена відповідальність за намагання переліченими в ній 

засобами відреагували на рішення по будь-якій з категорій справ. Дії винного 

можуть торкатись рішення по справі в цілому або в якійсь її частині, можуть 

стосуватися всіх підсудних у справі (відповідачів, позивачів, осіб, що 

притягуються до адміністративної відповідальності, тощо) або одного з них. 

Вони можуть також поєднуватися з вимогами до потерпілого усунутись від 

участі у справі. Посягання на життя судді можливе у будь-якій стадії 

процесу, але переважно воно відбувається після закінчення провадження у 

справі. 

Склад злочину, передбачений ст. 379, має місце у випадках, коли особа 

вчиняє дії з метою помсти зазначеним особам за прийняте суддею рішення, 

яке є небажаним для зловмисника. У всіх випадках вчинення злочину 

пов'язане зі здійсненням правосуддя, тобто з діяльністю суду по розгляду 

кримінальних, цивільних, адміністративних справ. При цьому не має 

значення, наскільки судовий акт відповідав закону і обставинам справи. 

Ст. 379 передбачає відповідальність за вбивство або замах на вбивство 

судді, народного засідателя чи присяжного (або їх близьких родичів) у 

зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здісненням правосуддя. 

Даний злочин визнається закінченим з моменту вчинення дій, 

спрямованих на заподіяння смерті потерпілому. Такого роду дії та пов'язані з 

ними обставини коментуються ст. 115. 

Суб'єктом злочину є фізична особа, яка досягла 14 років. 
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З суб'єктивної сторони діяння може бути вчинене тільки з прямим 

умислом. Особа усвідомлює, що скоює вбивство або замах на вбивство судді, 

народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів, вона заподіює 

смерть потерпілому і бажає цього у зв'язку з діяльністю судді, засідателя чи 

присяжного, що пов'язана із здійсненням правосуддя. Не доведене до кінця 

вбивство (замах) має ті ж правові наслідки і на кваліфікацію злочину не 

впливає, а лише може бути враховане при визначенні міри покарання. 

 

Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного 

засідателя чи присяжного 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного, а також щодо їх 

близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням 

правосуддя 

2. Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх 

близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя 

3. Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх 

близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з їх діяльністю, 

пов'язаною із здійсненням правосуддя 

 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Наявність сильної і незалежної судової влади, поряд із законодавчою і 

виконавчою, є неодмінною передумовою існування правової держави. 

Носіями судової влади в Україні є судді та залучені у визначених законом 

випадках для здійснення правосуддя народні засідателі та присяжні, які 

здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади. 

Вагомими гарантіями незалежності суддів є забезпечення їх особистої 

безпеки та державний захист. Коментоване діяння посягає саме на 

гарантовані Конституцією України (ст. 126) недоторканність і незалежність 

суддів. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України від 23 грудня 1993 р. "Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів" таким 

захистом забезпечуються їх близькі родичі: батьки, дружина (чоловік), діти, 

рідні брати та сестри, баба, внуки. 

Правосуддя в Україні здійснюється у формі судочинства в цивільних, 

господарських, адміністративних і кримінальних справах, а також у формі 

прийняття Конституційним судом України рішень про відповідність законів, 

інших правових актів Конституції та дачі висновків у передбачених 

Конституцією України випадках (ст. 151). 

Ця стаття передбачає відповідальність саме за намагання переліченими в 

ній засобами психічного та фізичного впливу перешкодити прийняттю 

законного рішення по будь-якій із названих категорій справ. При цьому не 

обов'язково, щоб погроза була реальною, достатньо, щоб вона була 

висловлена прилюдно чи наодинці або певним чином зафіксована, наприклад 
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за допомогою магнітофона. 

Погроза і насильство можуть стосуватись як діяльності судді в цілому, 

так і щодо конкретної справи. 

Склад злочину відповідно до ст. 377 має місце у випадках, коли особа 

вчинює ці дії з метою перешкодити судді прийняти законні рішення чи 

добитися ухвалення бажаного для неї рішення до розгляду справи, у процесі 

розгляду, а також коли справа вирішена. 

Злочин вважається закінченим з моменту доведення погрози до відома 

особи, якій вона була призначена, незалежно від її виконання. Якщо погроза 

була втілена у життя, кваліфікація здійснюється за відповідною частиною ст.  

377 або ст. 378, 379. 

Коли під впливом погроз або насильства суддя, народний засідатель чи 

присяжний порушили вимоги правосуддя, дії особи, яка погрожувала або 

здійснювала насильство, слід кваліфікувати як співучасть у вчиненні 

потерпілими злочинів. Наприклад, за ст. 377 та ч. 4 ст. 27 і відповідною 

частиною ст. 375. 

Заподіяння судді, народному засідателю, присяжному або їх близьким 

родичам побоїв, легких, середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень 

повністю охоплюється ч. 2, 3 ст. 377 і додаткової кваліфікації не потребує. 

Суб'єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 377, є особа, яка досягла 16 

років, ч. 2, 3 — особа 14 років. 

Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного 

вчиняється лише з прямим умислом. Вольовий момент умислу полягає у 

бажанні вчинити погрозу або насильство у зв'язку саме із здійсненням 

правосуддя. 

Мотиви, якими можуть бути ненависть, жага помсти, виконання 

злочинного замовлення тощо, кваліфікуючого значення не мають. В той же 

час, якщо винний має мету примусити суддю, наприклад, винести завідомо 

неправосудний вирок, його дії слід кваліфікувати за відповідною частиною 

ст. 377 та як замах на співучасть у винесенні завідомо неправосудного 

вироку. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, ми розглянули з Вами ст.377 та 379 КК України. Давайте 

перейдемо до розгляду наступного питання. 

 

IV. ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ. 

Стаття 373. Примушування давати показання 

1. Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з 

боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство. 

2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над 

особою за відсутності ознак катування. 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Передбачений даною статтею злочин посягає на нормальне відправлення 
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правосуддя, ставить під загрозу його об'єктивність, справедливість, більше 

того — завдає певної шкоди рішучості вашої країни відстоювати 

недоторканні права людини, закріплені в Конституції України, міжнародно-

правових документах, які підписала Україна, — в Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права 1966 р., факультативному протоколі до нього, 

що набув чинності для України 25 жовтня 1991 р.. Конвенції проти катувань 

та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів 

поводження та покарання 1984 р. 

Примушування як форма поведінки несе в собі негативний зміст, будучи 

антиподом переконування. Воно з самого початку виражає порушення права 

на вільне волевиявлення особи, на яку його спрямовано. Примушування з 

огляду на права людини відвічно є незаконним. Воно полягає у здійсненні 

активного впливу, тиску на людину для того, щоб добитися від неї як 

захисної реакції певних дій, вчинків, висловлювань. У смислі ст. 373 цей 

вплив спрямовано на одержання від допитуваного певних показань. 

 Диспозиція ст. 373 охоплює лише ті випадки, коли примушує давати 

певні показання під час допиту особа, яка проводить дізнання, або особа, яка 

проводить досудове слідство (слідчий, начальник слідчого підрозділу, 

прокурор). 

Дана стаття правовими засобами гарантує законність проведення допиту, 

а також здійснення діалогових контактів під час проведення очної ставки, 

пред'явлення для впізнання та відтворення обстановки і обставин події 

(перевірки показань на місці). 

Законодавець використовує термін "незаконні дії", чим підкреслюється 

негативний зміст примушування, яке суперечить закону. Проте наявність 

конкретних незаконних дій треба доводити кожного разу тому що закон не 

розкриває, у чому можуть виявлятись незаконні дії. Те, що у ч.2 ст. 11 КПК 

України міститься заборона під час кримінального провадження піддавати 

особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її 

гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування 

такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, примушувати 

до дій, що принижують її гідність, не вирішує справу з таких причин: 

— по-перше, перелік незаконних методів явно вимагає поширювального 

тлумачення; 

— по-друге, твердження про незаконність заходу повинні випливати із 

конкретних норм чинного Кодексу, адже саме у ньому міститься вичерпний 

перелік караних вчинків, які складають його Особливу частину; 

— по-третє, саме поняття "інші незаконні методи" є оціночним, що в 

принципі в законодавстві допускається, але оскільки мова йде не про оцінку 

яких-небудь обставин, а про визнання конкретного вчинку злочинним, то 

виникає потреба у використанні аналогії закону, що у кримінальному праві 

категорично не допускається. 

Отже, в законі немає переліку дій, які слід вважати незаконними під час 

допиту, немає в ньому і визначеного критерію допустимості прийомів 

допиту, що утруднює застосування ст. 373 на практиці. Тим більше, що 
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психічний вплив може бути цілком прийнятним і навіть корисним для 

допитуваного, наприклад роз'яснення йому невідворотності покарання за 

скоєний злочин і позитивну роль щирого каяття.  

В юридичній літературі прийнято вважати деякі способи допиту 

незаконними. Серед них обґрунтовано називають такі: 

погроза застосувати насильство до допитуваного або до близьких йому 

осіб; насильство над допитуваним або близькими йому особами; знущання з 

особи; погроза розповсюдити компрометуючі допитуваного відомості; 

погроза притягти до відповідальності за злочин, який допитуваний або 

близькі йому люди не вчиняли; застосування психотропних речовин; 

приниження гідності допитуваного; багатогодинний без перерв допит, 

особливо здійснюваний кількома особами; обман у вигляді пред'явлення 

фальшивих доказів, особливо начебто показань інших осіб проти 

допитуваного; обіцянка закрити справу за певні показання, звільнити з-під 

варти; частування горілкою, постачання наркотиків тощо. 

Таким чином, вичерпний перелік незаконних заходів дати неможливо. 

Можуть виникнути й інші ситуації, які потребуватимуть юридичної оцінки. 

Тому слід встановити загальний критерій визнання тих чи інших прийомів 

впливу на допитуваного чи інших учасників процесу допустимими. 

Психологія таким критерієм визначає можливість для людини, на яку 

здійснюється вплив, альтернативного і вільного вибору варіантів поведінки, 

вчинків, утворення висновків. Одна справа сказати людині: "Вам краще 

говорити правду..." (повна свобода вибору) і зовсім інша — "Якщо ви не 

скажете правду, то я вам..." (вільний вибір відсутній). 

На основі встановленого критерію повинні визнаватись цілком 

законними тактичні прийоми слідчого, які полягають у створенні 

перебільшеного уявлення у допитуваного про обізнаність слідчого, у 

виявленні винуватої обізнаності, "слідчих хитрощах", "психологічних 

пастках" (якщо вони не основані на обмані), а тим більше — прийоми 

переконування, роз'яснення положень закону та ін. 

Потерпілими від цього злочину можуть бути обвинувачений, 

підозрюваний, свідок, потерпілий та експерт. 

Оскільки КПК України не передбачає допиту понятих, спеціалістів, 

перекладачів тощо, то вчинення відносно них примушування до певних дій 

під час досудового слідства може кваліфікуватись як злочин у сфері 

службової діяльності. 

Злочин, передбачений ст. 373, є закінченим з моменту виконання дій, 

спрямованих на примушування допитуваного давати показання. Тому немає 

кваліфікуючого значення, правдивих чи неправдивих показань домагався 

суб'єкт злочину. 

Якщо примушування давати показання поєднується з задумом 

використати ці показання і притягти допитуваного до кримінальної 

відповідальності за злочин, який він завідомо не скоював, то такі дії 

кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбачених ст. 372 та 373. 

Якщо ж, навпаки, результати примушування давати показання лягли в 
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основу непритягнення злочинця до кримінальної відповідальності, дії 

слідчого або особи, що вела дізнання, можуть крім ст. 373 кваліфікуватись 

принаймні ще за ст. 365. 

Насильство як кваліфікуюча ознака примушування може виглядати як 

умисне нанесення ударів, побоїв, мордувань, зв'язування на тривалий час, 

тримання на холоді, позбавлення сну, їжі, води, заподіяння легких або 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень. 

Якщо наслідком таких дій є смерть потерпілого або спричинення тяжких 

тілесних ушкоджень, дії злочинця повинні кваліфікуватися за ч. 2 ст. 373, та 

ст. 115 чи 121. 

Під знущанням над особою розуміється глум, крайній ступінь 

приниження, особливо образливе ставлення до неї, цинічне попрання гідності 

(плювок в обличчя, скабрьозна розповідь про кохану жінку, примушування 

їсти нечистоти, відправлення на тіло потерпілого природних потреб тощо). 

Суб'єктом злочину може бути лише особа, яка офіційно провадить 

дізнання або досудове слідство, незалежно від її посади і звання. При цьому 

допит може проводитись як окрема слідча дія, так і у системі інших слідчих 

дій. 

Діяння, передбачене ст. 373, вчиняється лише з прямим умислом. 

Мотиви злочину кваліфікуючого значення не мають. Ними можуть бути 

кар'єризм, користь, помста, негідні спонукання. 

 

Стаття 384. Завідомо неправдиве показання 

1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо 

неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового 

слідства або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою 

спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо 

неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках 

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо 

тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи 

захисту, а також вчинені з корисливих мотивів 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Неправдиві показання свідка або потерпілого, неправдивий висновок 

експерта, неправильний переклад перекладача чинять перешкоди здійсненню 

правосуддя, утруднюють намагання суду досягти істини, можуть бути 

причиною судової помилки, а тому вони з самого початку є шкідливими для 

правосуддя. Якщо ж ці показання, висновки, переклади даються неправдиво 

завідомо, тобто свідки, потерпілі, експерти, перекладачі усвідомлюють 

неправдивість своїх показів, висновків, перекладів і бажають, щоб вони саме 

у такому вигляді використовувались на досудовому слідстві і в суді, то їхні 

дії посягають на правосуддя і тим самим утворюють склад злочину. 

Потерпілий на всіх стадіях кримінального процесу, а свідок, експерт та 

перекладач на всіх стадіях як кримінального, так і цивільного процесу, де 

вони безпосередньо беруть участь, попереджаються за надання завідомо 

неправдивих показань, за давання завідомо неправдивого висновку. 
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Порушення такого попередження утворює об'єктивну сторону злочину. 

Адміністративний процес не передбачає відповідальності зазначених осіб за 

перелічені дії. 

Показання потерпілого чи свідка вважаються неправдивими, якщо вони 

перекручують дійсні обставини, факти, що мають доказове значення у справі. 

Це може полягати в повідомленні інформації, яка не відповідає дійсності, у 

запереченні чи замовчуванні дійсних фактів. Такі показання можуть бути 

дані під час допиту, очної ставки, пред'явлення для впізнання, відтворення 

обстановки і обставин подій, а також при наданні свідчень тимчасовій 

слідчій чи тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України. Особа, 

яка зробила завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину і дає у 

порушеній в зв'язку з цим повідомленням справі неправдиві показання, несе 

відповідальність лише за ст. 383. 

Неправдивість висновку експерта може виявитись у невірному 

викладенні ходу експертного дослідження, неправильній оцінці виявлених 

ознак або їх замовчуванні, спотвореному викладі висновків, запереченні 

встановлених фактів, у твердженні про наявність вигаданих фактів. Вказане 

стосується і показань експерта на допиті (ст. 356 КПК України). 

За дачу завідомо неправдивого висновку за хабар експерти несуть 

відповідальність за сукупністю злочинів — за ч. 2 ст. 384 та за відповідною 

частиною ст. 368. 

Неправдивість перекладу може полягати в невірному перекладі з однієї 

мови на іншу запитань, відповідей, показань, промов, документів, 

неконтекстному тлумаченні або пропуску окремих слів і виказів, які 

спотворюють загальний зміст, окремі фрагменти, змінюють смислові 

акценти, що істотно впливає на оцінку доказів і прийняття рішень особами, 

які вирішують справу по суті. 

На підставі ст. 128 КПК України до категорії перекладачів належать 

особи, які залучаються до участі в процесі для роз'яснення мови текстів 

німого чи глухого. 

Злочин вважається закінченим з моменту: підписання показань на 

досудовому слідстві, давання їх у судовому засіданні та тимчасовій слідчій 

чи тимчасовій спеціальній комісіях Верховної Ради України, подання 

експертом висновку, перекладачем письмового перекладу особі, яка веде 

справу чи підписує протокол. Інакше кажучи, даний злочин вважається 

закінченим з моменту настання офіційної можливості використання 

неправдивих матеріалів у процесі доказування, бо з їх врахуванням вже 

можуть прийматися процесуальні рішення. Тому невірною є висловлена в 

спеціальній літературі думка, що неправдивість показань, висновку, 

перекладу встановлюється лише судом при оголошенні вироку і що саме з 

цього моменту злочин визнається закінченим. Автори цієї думки плутають 

презумпцію невинуватості з встановленням достовірності доказів і 

обґрунтованістю процесуальних рішень, що базується на оцінці доказів в їх 

сукупності на всіх стадіях процесу дізнавачем, слідчим, прокурором, 

обвинувачем, захисником, суддею. Слід мати на увазі, якщо свідок, 
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потерпілий, експерт, перекладач з якихось причин не були попереджені про 

відповідальність за ст. 384 або брали участь у діях не процесуального 

характеру, кримінальна відповідальність не може наставати. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Мотивами такої поведінки можуть бути бажання допомогти уникнути 

кримінальної відповідальності, страх перед помстою з боку певних осіб і 

кваліфікуючого значення не мають. Якщо свідок, потерпілий, експерт, 

перекладач добросумлінно помиляються в оцінці і викладі подій, фактів 

внаслідок дефектів пам'яті або помилок у дослідженні чи перекладі, 

кримінальна відповідальність не настає. 

Суб'єктом злочину можуть бути тільки особи, які беруть участь у 

кримінальному чи цивільному процесі як свідки, потерпілі, експерти чи 

перекладачі і досягли 16-річного віку. Законом не передбачена 

відповідальність за ст. 384 підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

спеціаліста, позивача та відповідача. 

Ч. 2 ст. 384 передбачає відповідальність за дії, вказані в ч. 1 ст. 384, якщо 

вони поєднані з обвинуваченням в тяжкому злочині, з штучним створенням 

доказів обвинувачення чи захисту, вчинені з корисливою метою . 

 

Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова 

експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків 

 

1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи 

перекладача без поважних причин від виконання покладених на них 

обов'язків у суді або під час провадження досудового слідства, розслідування 

тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради 

України чи дізнання  

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати 

показання під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді 

щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких 

визначається законом 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

На свідків, експертів і перекладачів покладається обов'язок дати у суді, 

під час провадження дізнання, досудового слідства, розслідування 

Тимчасовою слідчою чи Тимчасовою спеціальною комісіями Верховної Ради 

України показання, що визнаються доказами у кримінальній справі. На будь-

якій стадії кримінального процесу свідок попереджається про 

відповідальність за відмову від давання показань про відомі йому обставини 

справи, а експерт і перекладач — за відмову без поважних причин від 

виконання покладених на них обов'язків. 

Якщо відмова з боку експерта чи перекладача викликана поважними 

причинами (посилання на власну некомпетентність або недостатність 

наданих на експертизу матеріалів, посилання на недостатнє знання мови, з 

якої треба робити переклад, тощо), у разі підтвердження їх вагомості 

кримінальна відповідальність не настає. 
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Відмова свідка, експерта чи перекладача від дачі показань або виконання 

покладених обов'язків полягає у прямій заяві про це (усній чи письмовій) 

особі, що проводить дізнання, досудове слідство, судді (суду) та Тимчасовій 

слідчій чи Тимчасовій спеціальній комісіям Верховної Ради України. 

Неправдива заява свідка про те, що він не обізнаний з колом питань, які 

становлять інтерес для правосуддя, кваліфікується за ст. 384. Відмова 

експерта чи перекладача може бути караною, якщо вони до відмови 

добровільно дали згоду взяти участь в процесі як експерт чи перекладач. 

Злочин вважається закінченим з моменту чітко вираженої категоричної 

і зафіксованої процесуальне відмови дати показання, зробити висновок чи 

переклад. 

Суб'єктом злочину можуть бути свідок, експерт та перекладач, які 

досягли 16 років. Інші учасники кримінального процесу за відмову від дачі 

показань відповідальність не несуть. Згідно зі ст. 63 Конституції України не 

підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання 

під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді щодо себе, а 

також членів своєї сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається 

законом. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом: особа 

усвідомлює, що без поважних причин відмовляється від виконання своїх 

обов'язків, і бажає цього. Мотиви злочину кваліфікуючого значення не 

мають. 

Стаття380. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист 

Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття 

недостатньо обґрунтованих рішень, а також невжиття, несвоєчасне вжиття 

достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та 

їхніх близьких родичів службовою особою органу, на який покладено 

функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі 

наслідки 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Точне і неухильне додержання вимог Конституції і законів України, що 

регулюють державний захист суддів, працівників судів і правоохоронних 

органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, є однією з 

важливих умов виконання завдань правосуддя. 

У відповідності із Законами України "Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. та "Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", з метою 

створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя 

правоохоронні органи забезпечують безпеку суддів, працівників суду і 

правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, а також членів їхніх сімей та близьких родичів. 

Таке право (за наявності відповідних підстав) мають: 

— працівники суду — судді, а також інші працівники суду, які 

приймають участь у розгляді судових справ, виконанні вироків, рішень і 
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постанов суду (див. ст. 2 Закону України "Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів"); 

— працівники правоохоронних органів — органи прокуратури, 

Національної поліції, служби безпеки, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи 

охорони державного кордону, органи державної податкової служби, 

органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи 

державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової 

охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 

правоохоронні функції. 

Захисту підлягають працівники суду і вказаних правоохоронних органів, 

а також також співробітники кадрового складу розвідувальних органів 

України, працівники Антимонопольного комітету України та уповноважені 

особи Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку: у розгляді 

справ у судах; розслідуванні кримінальних справ та справ про 

адміністративні правопорушення; оперативно-розшуковій діяльності; 

виконанні вироків, рішень і постанов судів, постанов органів дізнання, 

досудового слідства, прокурорів; охороні громадського порядку і 

громадської безпеки; нагляді і контролі за виконанням законів; контролі за 

переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи 

речовин через державний і митний кордон України (див. ст. 2 Закону 

України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"). 

Близькі родичі, які підлягають захисту, — це батьки, дружина 

(чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки. 

Члени сім'ї — особи, які проживають разом з працівником суду або 

правоохоронних органів, учасником кримінального судочинства, з числа 

вказаних близьких родичів, а також інші особи, що ведуть з ними разом 

господарство або знаходяться на їх утриманні (див. ч. 2 ст. 2 вказаного 

Закону та ч.1 ст. 3 КПК). 

Державний захист таких осіб здійснюється у зв'язку з намаганням 

перешкодити виконанню покладених на них законом обов'язків і реалізації 

наданих прав у сфері кримінального судочинства. Перешкоджання може 

здійснюватись у вигляді створення реальної небезпеки для життя, здоров'я, 

житла та майна зазначених осіб. 

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, тобто у виявленні, попередженні, припиненні, розкритті або 

розслідуванні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ, — 

це здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних 

та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров'я та майна цих 

осіб від протиправних посягань з метою створення необхідних умов для 

належного відправлення правосуддя згідно з ст. 1 Закону України "Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". 

Право на забезпечення безпеки у зв'язку з участю у кримінальному 

судочинстві (за наявності відповідних підстав) мають: 

особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій 
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формі брала участь чи сприяла у виявленні, попередженні, припиненні і 

розкритті злочинів; потерпілий та його представник у кримінальній справі; 

підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники; цивільний 

позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про 

відшкодування шкоди, завданої злочином; свідок; експерт, спеціаліст, 

перекладач і понятий; а також члени сімей та близькі родичі перелічених 

осіб, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться 

спроби вплинути на учасників кримінального судочинства. 

Рішення про застосування заходів безпеки приймається органом 

дізнання, слідчим, прокурором, судом, у провадженні яких знаходяться 

кримінальні справи про злочини, у розслідуванні чи судовому розгляді яких 

брали або беруть участь вказані особи, а також органом (підрозділом), що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність щодо осіб, які брали участь або 

сприяли у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів. 

Заходами забезпечення безпеки є: особиста охорона, охорона житла і 

майна; видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про 

небезпеку; використання технічних засобів контролю і прослуховування 

телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; заміна 

документів та зміна зовнішності; зміна місця роботи або навчання; 

переселення в інше місце проживання; поміщення до дошкільної виховної 

установи або до установи органів соціального захисту населення; 

забезпечення конфіденційності відомостей про особу; закритий судовий 

розгляд та ін. 

Об'єктивна сторона злочину полягає у: 1) неприйнятті або 2) 

несвоєчасному прийнятті, або 3) прийнятті недостатньо обґрунтованих 

рішень; 4) невжитті або 5) несвоєчасному вжитті достатніх заходів для 

безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб які беруть участь 

у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та їх близьких родичів. 

Йдеться про невиконання або неналежне виконання обовʼязків із 

забезпечення безпеки щодо осіб, взятих під захист. Види спеціальних заходів 

забезпечення працівників суду та правоохоронних органів та їх близьких 

родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 

підстави і приводи для вжиття заходів забезпечення безпеки, порядок 

прийняття рішення про їїх застосування а також обовʼязки щодо виконання 

рішень про забезпечення безпеки, передбачені КПК та спеціальними 

законами. 

Такі діяння утворюють склад розглядуваного злочину за умови щол вони 

призвели до спричинення тяжких наслідків. До тяжких наслідків можуть 

бути віднесені загибель особи, взятої під захист або яка мала бути взята під 

захист, заподіяння такій особі тяжких або середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень, спричинення великої майнової шкоди тощо. 

Склад злочину матеріальний, тобто передбачає необхідність — 

спричинення тяжких наслідків. 

Під настанням тяжких наслідків треба розуміти загибель особи, взятої 

під захист або особи, якою здійснювалися заходи безпеки, а також 
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спричинення тяжких тілесних ушкоджень (див. коментар до ст. 121), 

значної матеріальної шкоди. 

Між вказаними діяннями і наслідками повинен існувати причинний 

зв'язок. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережною формою 

вини щодо наслідків, саме ж діяння може бути вчинене як необережно, так і 

умисно. 

Умисне потурання злочинові проти осіб, взятих під захист, 

кваліфікується як співучасть у злочинах, що були вчинені проти таких осіб. 

Суб'єктом злочину є службові особи суду або правоохоронних органів. 

За наявності достатніх підстав ці особи можуть нести ще й додаткову 

відповідальність за вчинення відповідних службових злочинів ( перевищення 

влади або службових повноважень та ін.) за ст. 364, 365 та 367. 

Керівники військових частин, на яких покладено функції забезпечення 

виконання заходів безпеки, за невжиття таких заходів, якщо це спричинило 

тяжкі наслідки, несуть відповідальність за ч. 2 ст. 425 — недбале ставлення 

до військової служби. 

 

Стаття 395. Порушення правил адміністративного нагляду 

Самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від 

адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у 

визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої 

встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення 

волі 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

На підставі ст. 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 1 грудня 1994 р. 

адміністративний нагляд може встановлюватись до трьох категорій 

повнолітніх осіб: 

— засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених два 

і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час 

відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають 

стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства; 

— засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених два 

і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після 

відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання, незважаючи на попередження органів Національної поліції, 

систематично порушують громадський прядок і права інших громадян, 

вчиняють інші правопорушення; 

— засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

Адміністративний нагляд встановлюється для першої і третьої категорії 

осіб в судовому засіданні одноособове суддею місцевого суду за місцем 

знаходження виправно-трудової установи 
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за поданням начальника виправно-трудової установи; щодо другої 

категорії осіб — в судовому засіданні одноособове суддею місцевого суду за 

місцем проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, за поданням 

начальника органу поліції. В судове засідання викликається особа, щодо якої 

внесено подання про встановлення адміністративного нагляду, а за її 

клопотанням — і захисник, а також представник органу, начальник якого 

вніс подання. 

Подання про встановлення адміністративного нагляду повинно бути 

обґрунтованим, і суд, приймаючи рішення про встановлення 

адміністративного нагляду, має враховувати: 

— кількість і характер порушень режиму відбування покарання, за які 

засуджений піддавався заходам стягнення, передбаченим ст. 54 КВК 

України, а також чи не зняті та чи не погашені ці стягнення у встановленому 

законом порядку на день прийняття рішення про встановлення 

адміністративного нагляду, — щодо осіб, засуджених до позбавлення волі за 

тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за 

умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, 

що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються 

небезпечними для суспільства (див. п. "б" ст. З Закону України "Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"); 

— дані про вчинені правопорушення, а також законність і 

обґрунтованість застосування заходів стягнення щодо осіб, засуджених до 

позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до 

позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після відбування покарання 

або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, незважаючи 

на попередження органів НПУ, систематично порушують громадський 

прядок і права інших громадян, вчиняють інші правопорушення (див. п. "в" 

ст. З вказаного Закону). 

Адміністративний нагляд може бути встановлений за умови, що після 

звільнення з місць позбавлення волі особа, незважаючи на попередження 

органів НПУ, систематично порушує громадський порядок, права інших 

громадян або вчиняє інші правопорушення і за кожне правопорушення 

притягувалась до відповідальності у встановленому законом порядку. Під 

іншими правопорушеннями розуміються такі, що посягають на громадську 

безпеку чи порядок управління (див. п. 6 постанови Пленуму Верховного 

Суду України "Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про порушення правил адміністративного нагляду" від 28 березня 

1986 р. ЛФ 3). 

Адміністративний нагляд встановлюється терміном від одного до двох 

років, а у випадках, коли е підстави вважати, що особа, щодо якої 

встановлено адміністративний нагляд, залишається небезпечною для 

суспільства, адміністративний нагляд за поданням відповідного органу НПУ 

може бути продовжено кожного разу ще на шість місяців, але не більше 

терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості. 

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про адміністративний нагляд за 
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особами, звільненими з місць позбавлення волі" особа, щодо якої 

встановлено адміністративний нагляд, зобов'язана дотримуватись наступних 

правил: прибути у визначений виправно-трудовою установою термін до 

обраного нею місця проживання і зареєструватися в органі НПУ; з'являтися 

за викликом поліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з 

питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду; 

повідомляти працівників поліції, які здійснюють адміністративний нагляд, 

про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району 

(міста) у службових справах; у разі від'їзду в особистих справах з дозволу 

поліції в інший населений пункт та перебування там більше доби 

зареєструватися в місцевому органі НПУ. 

Крім обов'язку дотримуватись вказаних правил, до осіб, щодо яких 

встановлено адміністративний нагляд, за постановою начальника органу 

НПУ застосовуються частково або у повному обсязі такі обмеження, 

передбачені ст. 10 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі": заборона виходу з будинку 

(квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на 

добу; заборона перебування у визначених місцях району (міста); 

заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі 

району (міста); реєстрація в поліції від одного до чотирьох разів на місяць. З 

урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки під час 

здійснення адміністративного нагляду начальник органу НПУ має право 

змінювати (збільшувати або зменшувати) обсяг вказаних обмежень. 

За порушення правил і обмежень, вказаних у ст. 9 і 10 Закону України 

"Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення 

волі", передбачена відповідальність згідно з ст. 187 КпАП України. 

Кримінальна відповідальність за порушення правил адміністративного 

нагляду настає лише за умови: 

— самовільного залишення особою місця проживання з метою ухилення 

від адміністративного нагляду; 

— неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного 

місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у 

разі звільнення з місць позбавлення волі. 

Під самовільним залишенням місця проживання з метою ухилення 

від адміністративного нагляду необхідно розуміти зміну особою без 

поважних причин і без повідомлення працівників поліції, що здійснюють 

нагляд, місця проживання як у межах одного й того ж населеного пункту, так 

і виїзд її без дозволу органу НПУ до іншого населеного пункту. Мета 

самовільного залишення місця проживання — ухилитися від 

адміністративного нагляду. Злочин вважається закінченим з моменту 

залишення піднаглядним місця проживання без відповідного дозволу. 

Неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця 

проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі 

звільнення з місць позбавлення волі, вважається закінченим злочином з 

моменту закінчення строку 
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прибуття до обраного місця проживання, встановленого при звільненні з 

місць позбавлення волі. Поважними причинами неприбуття у визначений 

строк до обраного місця проживання можуть вважатися хвороба, стихійне 

лихо, неможливість вчасно прибути до місця проживання через відсутність 

квитків на проїзд, перебої в роботі транспорту тощо. 

З суб'єктивної сторони злочин характеризується виною у формі умислу, 

вид умислу прямий, а при самовільному залишенні місця проживання також і 

наявністю спеціальної мети — ухилення від адміністративного нагляду. 

Суб'єктом злочину є особа, щодо якої встановлено адміністративний 

нагляд. 

 

Стаття 396. Приховування злочину 

1. Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину 

2. Не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не 

обіцяне приховування злочину члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка вчинила 

злочин, коло яких визначається законом. 

 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Під заздалегідь не обіцяним приховуванням злочину потрібно 

розуміти вчинення особою умисних діянь, спрямованих на те, щоб про 

вчинений злочин або про особу, що його вчинила, не стало відомо 

правоохоронним органам. 

Об'єктивна сторона виражається в приховуванні: особи, що вчинила 

тяжкий або особливо тяжкий злочин; знарядь і засобів вчинення такого 

злочину; слідів злочину; предметів, здобутих вчиненням тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину. Злочин має формальний склад і вважається 

закінченим з моменту вчинення зазначених дій, незалежно від того, чи 

вдалося особі досягти мети приховати злочин. 

Приховування — це триваючий злочин, він може бути припинений 

закінченням приховування або розкриттям злочину, що приховується. 

Заздалегідь не обіцяне приховування злочину є видом причетності до 

злочину, тобто приховування здійснюється вже після вчинення злочину 

іншою особою. Заздалегідь обіцяне приховування злочину кваліфікується за 

правилами співучасті у злочині. 

Приховування особи, що вчинила тяжкий чи особливо тяжкий 

злочин, може виражатись у наданні такій особі місця для тимчасового 

проживання, забезпеченні її підробленими документами, транспортними 

засобами тощо. Приховування знарядь, засобів, слідів злочину або предметів, 

здобутих вчиненням злочину, може вчинюватись, наприклад, шляхом їх 

знищення, надання їм іншого вигляду, зберігання, збуту. Приховування 

предметів, зберігання або збут яких утворює самостійний склад злочину, 

необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів (ст. 396) та відповідною 

статтею Особливої частини Кодексу, що передбачає відповідальність за 

вчинення таких дій. Наприклад, приховування вогнепальної зброї, яка була 
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знаряддям вчинення умисного вбивства, потрібно кваліфікувати за 

сукупністю злочинів, передбачених ст. 396 та ч. 1 ст. 263; приховування 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, здобутих 

шляхом розбійного нападу, — за ст. 396 та відповідною частиною ст. 309. 

Ч. 1 ст. 396 передбачає відповідальність за заздалегідь не обіцяне 

приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Тяжким визнається 

злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не 

більше десяти років (ч. 4 ст. 12), а особливо тяжким — за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного 

позбавлення волі (ч. 5 ст. 12). Якщо особа вчинила заздалегідь не обіцяне 

приховування злочинів невеликої (ч. 2 ст. 12) або середньої тяжкості (ч. 3 ст. 

12), склад злочину, передбачений ст. 396, відсутній. За наявності необхідних 

підстав такі дії можуть кваліфікуватись, наприклад, за ст. 198. 

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі умислу, вид 

умислу прямий: особа усвідомлює, що вчинює приховування тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, і бажає цього. Мотиви вчинення приховування 

злочину можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають, однак можуть 

бути враховані при призначенні покарання. 

Суб'єктом злочину може бути осудна фізична особа, що досягла 16-

річного віку. Зловживання владою чи службовим становищем, а також 

перевищення влади або службових повноважень, поєднане з приховуванням 

тяжкого чи особливо тяжкого злочину, вчинене службовою особою, 

необхідно кваліфікувати за ст. 364 чи 365, додаткова кваліфікація за ст. 396 

не потрібна. 

6. Відповідно до ч. 2 ст. 396 не підлягають кримінальній 

відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сім'ї 

чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин. Близькими родичами 

визнаються: батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки тощо 

(ч. 1 ст. 3 КПК України). 

Стаття 382. Невиконання судового рішення 

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що 

набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню 

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 

службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне 

становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією 

статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом 

правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам юридичних осіб 

4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з 

прав людини 

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Судові рішення, вироки, ухвали та постанови, що набрали законної сили, 

обов'язкові до виконання всіма службовими особами та громадянами. 

Службовими особами, які повинні виконувати судові рішення або 
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допомагати їх виконанню, є керівники та інші працівники органів та установ 

НПУ, державні виконавці, керівники та інші службові особи різноманітних 

підприємств, установ та організацій. 

Невиконання будь-якого судового рішення, яке безпосередньо належить 

виконати даній службовій особі, або перешкоджання нею його виконанню 

становлять склад зазначеного злочину. Невиконання може характеризуватись 

бездіяльністю. Наприклад, службова особа, що отримала вирок, яким 

підлеглому їй працівникові заборонено займати посаду, на якій він працює, 

не робить ніяких дій для його виконання. Можливі випадки, коли службова 

особа чинить дії, прямо заборонені судовим рішенням, приймає працівника 

саме на ту посаду, займати яку він не може. Факт невиконання судового 

рішення може бути підтверджений службовою особою письмово, 

безпосередньо судді, телефоном тощо, але склад злочину буде й тоді, коли 

заяв з цього приводу не робилось і рішення просто не виконується. 

Якщо службова особа державного або громадського підприємства, 

установи чи організації не виконала рішення суду (наприклад, про 

поновлення на роботі) з особистих мотивів, її дії належить кваліфікувати за 

ст. 172, а за відсутності такого мотиву — за ст. 382. Цю ситуацію добре 

проаналізовано в постанові Пленуму Верховного Суду України "Про 

незалежність судової влади" від 13 червня 2007 р. № 8. 

Перешкоджання виконанню судового рішення матиме місце тоді, коли 

службова особа, використовуючи свої службові повноваження, заважає 

особам, які виконують рішення, робити це. 

Злочин вважається закінченим після того, як судове рішення надійшло 

до службової особи, яка повинна його виконувати, але цього зроблено не 

було. Для наявності злочину необхідна констатація факту, що відповідний 

документ надійшов до особи, яка повинна його виконувати, і вона мала 

реальну можливість це зробити. При перешкоджанні виконанню службовою 

особою судового рішення злочин вважається закінченим з моменту вчинення 

дій, які не дозволяли це рішення виконати. 

Якщо перешкоджання поєднується зі скоєнням іншого злочину, то такі 

дії повинні кваліфікуватись за сукупністю злочинів (наприклад, 

насильницьке недопущення службовою особою, щоб державний виконавець 

виконав службове рішення, кваліфікуватиметься за ч. 1 або 2 ст. 382 та за ч. 2 

ст. 342). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Особа, якій за службовим становищем необхідно виконувати судове рішення, 

усвідомлює свій обов'язок, але не бажає це робити і не виконує 

розпорядження за умови наявності можливості для його виконання або 

перешкоджає такому виконанню. Мотиви злочину на кваліфікацію не 

впливають. Якщо ж невиконання судового рішення сталося через 

необережність, то дії (бездіяльність) службової особи повинні 

кваліфікуватись за ст. 367. 

Суб'єктом злочину може бути службова особа, яка, виходячи з її 

службових обов'язків, повинна виконати судове рішення. Це може бути лише 
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спеціальний суб'єкт. 

У названій постанові Пленуму Верховного Суду України говориться, що 

за невиконання судового рішення до відповідальності може бути притягнута 

лише службова особа, яка відповідно до своїх повноважень повинна була 

вчинити дії по його виконанню або мала можливість перешкодити 

останньому. При цьому не має значення, яке рішення не виконала службова 

особа, — те, яким закінчено провадження у справі, чи інше, прийняте 

відповідно до закону (про привід або арешт, про скасування санкції на арешт 

тощо). 

Характеристика осіб, які займають відповідальне чи особливо 

відповідальне становище, міститься в ч. 2 примітки до ст. 368. 

Повторним вчинення злочину може бути лише тоді, коли особа раніше 

вже була судимою за такий же злочин. 

Якщо невиконання судового рішення або перешкоджання його 

виконанню завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам і 

свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

юридичних осіб, кваліфікація здійснюється за ч. 2 ст. 382. 

Шкода визнається істотною в залежності від обставин справи, оскільки 

матеріальні збитки від таких дій можуть бути лише непрямими. В той же час 

матеріальним виразом істотної шкоди може бути прийнятий у чинному 

Кодексі розмір в сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

При умисному невиконанні службовою особою рішення Європейського 

суду з прав людини настає кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 382. 

 

Стаття 390. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження 

волі та у виді позбавлення волі 

1. Самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення від 

робіт, або систематичне порушення 

громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинені 

особою, засудженою до обмеження волі 

2. Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до 

обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення 

строку виїзду  

3. Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до 

позбавлення волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення 

строку виїзду  

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Об'єктивна сторона злочину полягає в ухиленні від відбування 

покарання у виді обмеження волі чи у виді позбавлення волі та виражається в 

залежності від виду призначеного судом покарання у наступних діях. 

Для осіб, засуджених до обмеження волі, ці дії можуть мати чотири 

форми: 

— самовільне залишення місця обмеження волі; 

— злісне ухилення від робіт; 

— систематичне порушення громадського порядку чи встановлених 
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правил проживання (відповідальність за їх вчинення передбачена ч. 1 ст. 

390); 

— неповернення до місця відбування покарання після закінчення строку 

короткочасного виїзду (ч. 2 ст. 390). 

Для осіб, засуджених до позбавлення волі, об'єктивна сторона злочину 

полягає у неповерненні до місця відбування покарання після закінчення 

строку короткочасного виїзду (ч. 3 ст. 390). 

У зв'язку з цим для встановлення об'єктивної сторони злочину необхідно 

правильно визначити місце його вчинення, тобто місце відбування покарання 

(яке винна особа самовільно залишає або під час перебування в якому злісно 

ухиляється від робіт, систематично порушує громадський порядок чи 

встановлені правила проживання, або до якого не повертається після 

закінчення строку короткочасного виїзду), що, у свою чергу, взаємопов'язане 

із визначенням суб'єкта складу злочину. 

Виходячи зі змісту ч. 1 та 2 вказаної ст. 390 ухилення від відбування 

покарання може бути вчинено особами, які засуджені відповідно до ст. 61 до 

обмеження волі та відбувають покарання у кримінально-виконавчих 

установах. 

Самовільним є залишення місця обмеження волі, під яким слід 

розуміти територію як безпосередньо виправного центру, так і гуртожитку, 

де проживають засуджені, без спеціального дозволу, оформленого у 

передбаченому законом порядком. 

Вказаний злочин вважається закінченим з моменту самовільного 

залишення місця відбування покарання незалежно від 

того, контролювався у цей момент засуджений працівниками виправного 

центру або поліції чи ні. 

Водночас цей злочин слід відрізняти від втечі з місця позбавлення волі 

або з-під варти, відповідальність за яку передбачена ст. 393, оскільки 

відповідно до ст. 61 чинного Кодексу та положень КВК України засуджені до 

обмеження волі утримуються не під вартою (на відміну від засуджених до 

позбавлення волі або арешту), а без ізоляції від суспільства в умовах 

здійснення за ними нагляду. 

Злісним ухиленням від робіт е вчинення засудженим не менше двох 

грубих порушень трудової дисципліни (невихід на роботу або відсутність на 

роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, 

поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, 

запізнення та інші порушення), за кожне з яких до нього адміністрацією 

виправного центру у встановленому законом порядку застосовувалися 

відповідні заходи стягнення. 

Систематичним порушенням громадського порядку чи 

встановлених правил проживання визнається вчинення засудженим не 

менше трьох порушень громадського порядку, за які передбачена 

адміністративно-правова відповідальність (зокрема, дрібне хуліганство, 

розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, на виробництві та ін.), 

або встановленого порядку відбування покарання, за кожне з яких на нього 
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судом накладено адміністративне стягнення або у встановленому законом 

порядку застосувалися відповідні заходи стягнення адміністрацією 

виправного центру. 

Обов'язковою умовою для встановлення складу вказаних злочинів є 

додержання вимог чинного законодавства адміністрацією виправних центрів 

при попередньому застосуванні заходів стягнення щодо винної особи (або 

судом при накладенні адміністративного стягнення). За таких обставин 

обов'язковій перевірці підлягають дотримання встановленого законом 

порядку щодо застосування заходів стягнення, строки їх накладення або 

відповідність їх тяжкості характеру правопорушення, проступку 

засудженого, звернення до виконання та ін. 

Наприклад, вчинення засудженим повторного грубого порушення 

трудової дисципліни вже після закінчення року з дня відбуття стягнення за 

попереднє порушення, якщо засуджений за цей час не був підданий новому 

стягненню, не утворює складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390. 

Неповерненням до місця відбування покарання визнаються випадки, 

коли засуджений, якому у передбаченому законом порядку дозволено 

короткочасний виїзд за межі виправного центру, не повернувся до нього 

після закінчення строку виїзду без поважних причин. 

Під неповерненням слід також розуміти й випадки несвоєчасного, із 

значним запізненням повернення засудженого до виправного центру без 

поважних причин. Водночас незначне за часом запізнення не тягне за собою 

кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 390. 

Дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи (у даний 

час, до прийняття Кримінально-виконавчого кодексу України — за 

погодженням з прокурором), з урахуванням особистості та поведінки 

засудженого, на строк не більше семи діб, не рахуючи часу, необхідного для 

проїзду в обидва кінці (але не більше п'яти діб), за наявністю завірених у 

встановленому порядку документів, що підтверджують винятковість 

обставин. 

Кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 390 наступає у випадках, коли 

особа, яка засуджена до позбавлення волі та якій у передбаченому законом 

порядку дозволено короткочасний виїзд, не повернулася до місця відбування 

покарання після закінчення строку виїзду . 

До вказаної категорії відносяться особи, які засуджені до позбавлення 

волі та відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах. 

Таким чином, суб'єктом злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 390, є 

особи, які засуджені до обмеження волі та відбувають покарання у колоніях, 

а передбачених ч. 3 вказаної статті — особи, які засуджені до позбавлення 

волі та відбувають покарання у виправно-трудових колоніях загального 

режиму, колоніях-поселеннях усіх видів і виховно-трудових колоніях. 

Водночас у разі встановлення факту незаконного засудження особи до 

позбавлення або обмеження волі, під час якого нею вчинені дії, пов'язані з 

ухиленням від відбування покарання, вирок стосовно такої особи за ст. 390 

підлягає скасуванню, а справа закриттю на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК 
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України. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, тобто 

засуджений усвідомлює суспільне небезпечний характер свого діяння, 

передбачає його суспільне небезпечні наслідки і бажає їх (так, при наданні 

дозволу на короткочасний виїзд він письмово попереджається про дату 

повернення та про наслідки неповернення у встановлений строк), незалежно 

від мотивів ухилення від відбування покарання. 

Такі ж дії, що призвели до несвоєчасного повернення до місця 

відбування покарання внаслідок необережності або з поважних причин 

(тяжкої хвороби засудженого, припинення руху транспорту та ін,), які 

підтверджуються відповідними документами, не тягнуть за собою 

відповідальності за ст. 390. 

Не утворюють складу злочину і випадки самовільного залишення місця 

відбування покарання особою, яка засуджена до обмеження волі і яка при 

цьому не намагалася ухилитись від відбування покарання та добровільно 

повернулася до установи через нетривалий час після її залишення. За такі дії 

до засуджених можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу, 

передбачені чинним КВК України (див. п. 13 постанови Пленуму Верховного 

Суду України "Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з 

порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі" від 26 

березня 1993 р. № 2). 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, ми розглянули з Вами інші злочини проти правосуддя. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Злочини проти правосуддя — це передбачені кримінальним законом 

суспільне небезпечні діяння, які порушують нормальну діяльність суду, а 

також діяльність органів, які забезпечують відправлення правосуддя. 

До таких органів належать крім судів, органів дізнання, попереднього 

слідства, прокуратури, органи, які виконують вирок, рішення, постанови, що 

вступили в законну силу.  

Ми з Вами сьогодні розглянули перелік груп, на які підрозділяються 

злочини проти правосуддя. 

Виходячи з вивченого можна, як підсумок, навести загальний 

юридичний аналіз злочинів проти правосуддя: 

а) Об'єкт — нормальна, яка ґрунтується на законі, діяльність органів 

дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду, а також органів, які 

виконують покарання, а в деяких випадках — інтереси окремих громадян (ст. 

371, 372, 373, 375, 383, 384 КК) — додатковий об'єкт. 

б) 3 об'єктивної сторони злочини проти правосуддя вчинюються в 

основному шляхом дії (примушення давати показання, втеча з місця 

позбавлення волі або з-під варти), а також шляхом бездіяльності 

(невиконання судового рішення). Більшість злочинів проти правосуддя, — 

злочини з формальним складом злочину, але є злочини, які належать до 

матеріальних складів злочину (наприклад: ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 393 КК). 
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в) 3 суб'єктивної сторони всі злочини проти правосуддя вчинюються з 

прямим умислом. 

Для наявності деяких злочинів потрібно встановлювати мотив — 

корисливі спонукання чи іншу особисту заінтересованість (наприклад, 

винесення суддями завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови, притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності); 

г) суб'єктом злочинів проти правосуддя можуть бути службові особи, 

працюючі в сфері правосуддя (суддя, прокурор, слідчий, особа, яка 

провадить дізнання), засуджені особи або особи, втягнуті до цієї сфери 

(потерпілий, свідок, експерт, той, хто приховує злочин). 

 
 

 
 


