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ТТЕЕММАА  №№  3300..  ЗЗЛЛООЧЧИИННИИ  ППРРООТТИИ  ГГРРООММААДДССЬЬККООЇЇ  ББЕЕЗЗППЕЕККИИ  

  

((22  ггооддииннии))  

  

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. 

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 боротьбу з тероризмом” 20.03.2003 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (Дата звернення 14.08.2018 р.). 

4. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 

18.01.2001 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2245-14 (Дата 

звернення 14.08.2018 р.). 

5. Положення про дозвільну систему. Затверджене постановою КМ 

№576 від 12.10.1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/576-92-

%D0%BF (Дата звернення 14.08.2018 р.). 

6. Постанова ПВС України №13 від 23.12.2005 р “Про розгляд 

судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 

об’єднаннями”. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05 (Дата 

звернення 14.08.2018 р.). 

7. Постанова ПВС України  №3 від 26.04.2002 р. “Про судову 

практику у справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами”. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02 (Дата звернення 14.08.2018 

р.). 
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8. Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення 
злочинної організації. Харків: СПД ФО ВАПНЯРЧУК Н.М., 2005. 256 с. 

9. Ізотов А.Е. Втягнення у вчинення терористичного акту: 
кримінально-правове дослідження: Монографія. Харків: Право, 2010. 174 с. 

10. Зеленецький В.С., Ємельянов В.П., Настюк В.Я. та ін. Проблеми 
систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства 
України / За заг. ред. Зеленецького В.С., Ємельянова В.П.: Монографія. 
Харків: Право, 2008. 96 с. 

11. 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.  

12. 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. 

13. 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. 

14. Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної 
організації: кримінально-правове дослідження: Монографія / За заг. ред. 
проф. В.П. Ємельянова. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 145 с.  

15. Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: 
людиноцентристське дослідження: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД, 2015. 420 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

полягає у викладенні певних теоретичних і законодавчих положень 

щоб допомогти, вам з’ясувати (усвідомити) поняття злочинів проти 

громадської безпеки, їх суттєві ознаки, відмінність від суміжних злочинів у 

процесі прослуховування цієї лекції та під час самостійної роботи з вивчення 

даної теми. 

 

ВСТУП 

Злочини проти громадської безпеки належать до загально небезпечних 

діянь, які створюють загрозу життю і здоров’ю людей, власності, довкіллю, 

нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.. Без забезпечення 

громадської безпеки неможливе забезпечення належного захисту прав 

людини і громадянина, основи яких закріплені у ст.3 Конституції України 

Істотну загрозу для громадської безпеки створюють діяльність 

організованої злочинності, тероризм, протиправний обіг зброї, радіоактивних 

матеріалів тощо. Останнім часом світ стикається із жахливими наслідками 

діяльності терористичних організацій. Всім пам’ятні події 11 вересня 2001 

року, що відбулися у США, коли внаслідок терористичних актів у Нью-

Йорку та Вашингтоні загинули тисячі безневинних людей, заподіяно 

мільярдні збитки економіці США та інших країн. Не припиняється хвиля 

терористичних актів і на сьогодення на Близькому Сході та в інших “гарячих 

точках” і країнах, наприклад, Іспанія, Індія тощо. 
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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 

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 
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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; 

- 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). 
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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: 

- 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 
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(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. 

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); 
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- 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; 

- 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); 
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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. 

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 
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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 

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 
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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, 

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. 

                                                
1
 П.11 ППВСУ №13 від 23.12.2005 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 

вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» 



 13 

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). 

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. 
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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. 

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: 

                                                
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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– 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 

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; 
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– 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 

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
 

                                                
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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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 

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: 
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- 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 

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. 
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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 

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: 
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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. 

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). 
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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 

«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). 
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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.. 

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 
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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. 

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. 
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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 

(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. 
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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; 

- 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. 
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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 

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; 
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- 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. 

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. 
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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. 

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). 
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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 

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. 
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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 

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”. 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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. 

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. 
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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.). 

 

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 
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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 

погрози застосування насильства, що є небезпечним для життя чи 

здоров’я потерпілого); 

- заволодіння даними предметами 

шляхом шахрайства. 

 

Під викраденням вказаних предметів слід розуміти протиправне 
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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 

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 
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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 

(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.). 
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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 

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). 
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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, 

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, 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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№ 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. 

 

 

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 
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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. 
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ТТЕЕММАА  №№  3333..  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

(2 години) 

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. 
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А.В. Савченка, В.В. Чернєя. К.: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. 

12. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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
4
.  

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 

                                                
4
 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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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; 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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) 



 56 

рослин, включаючи  відокремлення частин рослин або наркотичних засобів,  

психотропних  речовин від рослин, з яких їх одержують
5
. 

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 

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.
6
 

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 

                                                
5  Див.: ст.1 ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у редакції від 22 грудня 2006 

р. 
6
 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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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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; 
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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 

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 
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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: 

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 
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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; 

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 
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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, 

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 
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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. 
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ТТЕЕММАА  №№  3355..  ЗЗЛЛООЧЧИИННИИ  ППРРООТТИИ  ААВВТТООРРИИТТЕЕТТУУ  ООРРГГААННІІВВ  ДДЕЕРРЖЖААВВННООЇЇ  

ВВЛЛААДДИИ,,  ООРРГГААННІІВВ  ММІІССЦЦЕЕВВООГГОО  ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЯЯ,,  ООББ’’ЄЄДДННААННЬЬ  

ГГРРООММААДДЯЯНН  ТТАА  ЗЗЛЛООЧЧИИННИИ  ППРРООТТИИ  ЖЖУУРРННААЛЛІІССТТІІВВ  

(2 години) 
 

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  
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2. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради 
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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 
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"Львів. ун-т бізнесу та права", Юрид. ф-т, Каф. кримін.-прав. відносин ; 

[розроб. Крамар Р.І.]. Львів [б. в.], 2015. 68 с. 

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. 
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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 

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; 
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- 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 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. 
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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: 

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 
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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 

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: 
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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 

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. 
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ТТЕЕММАА  №№  3388..  ЗЗЛЛООЧЧИИННИИ  ППРРООТТИИ  ППРРААВВООССУУДДДДЯЯ  

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти правосуддя. 

2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів 

досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду. 

3. Злочини, які посягають на життя, здоров’я особисту безпеку, майно суддів, 

засідателів та інших учасників судочинства. 

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. Кримінальний процесуальний кодекс України. Голос України. 

2012.  № 90-91. З наступними змінами і доповненнями. 

4. Закон України “Про попереднє ув’язнення” від 30 червня 1993 р. 

№ 3352-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Cт.360. З 

наступними змінами і доповненнями. 

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. Бокоч І.М. До проблеми визначення видового об’єкта злочинів 

проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під 

час провадження досудового розслідуванн. Часопис Київського університету 

права.2012. № 2. С.307-310. 

12. Палюх Л.М. Норми про кримінальну відповідальність за злочини 

проти правосуддя у світлі нового КПК України. Форум права. 2012. №3. С. 

511-514. 

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 самостійний розділ 

«Злочини проти правосуддя». Наявність самостійного розділу 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 

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 
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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. 

 

1. 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. 

Загальна характеристика злочинів протии правосуддя 

Родовий об’єкт – суспільні відносини, що забезпечують нормальну 

діяльність судової влади з приводу відправлення правосуддя, а також органів 

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 
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Обстановка – при допиті (ст. 373 КК), під час досудового розслідування 

(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 

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.  

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, Злочини проти правосуддя – це суспільно небезпечні та 

протиправні діяння, що посягають на нормальну діяльність судової влади, а 
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також органів і осіб, які забезпечують реалізацію цієї діяльності.  

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 розслідування, 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. 

 

2. 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 

співробітниками міліції 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 
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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 

відповідальності кваліфікуються за ст. 371 і 372. 

Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності 
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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 

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). 
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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. 
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3. 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 

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. 
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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. 

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 

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 

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. 
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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.  

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 
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(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). 

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), засуджені особи 

або особи, втягнуті до цієї сфери (потерпілий, свідок, експерт, той, хто 

приховує злочин). 

 

 


