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1. Поняття громадської безпеки. Загальна характеристика  

кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.  

Під   кримінальними  правопорушеннями проти громадської безпеки у 

кримінально-правовій літературі розуміють суспільно-небезпечні, передбачені КК 

винні діяння (дія або бездіяльність), вчинені суб’єктами злочину, що порушують 

громадську (загальну) безпеку і створюють загальну небезпеку (умови) загибелі 

людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіюють такі наслідки.  

Родовим об’єктом цих злочинів є громадська безпека – це безпека від джерел 

підвищеної небезпеки, а саме: злочинних організацій, терористичних груп та інших 

злочинних об’єднань, зброї, предметів, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення, вогню тощо  

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf
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При кваліфікації злочинів, слід пам’ятати що такі спеціальні види громадської 

безпеки, як безпека виробництва і безпека руху та експлуатації транспорту, 

охороняються окремими розділами Особливої частини КК (це, відповідно, X та XI 

розділи). Застосування зброї масового знищення, її розроблення, виробництво, 

придбання, зберігання, збут, транспортування є злочинами проти безпеки людства та 

передбачені XX розділом КК. 

На кваліфікацію злочинів проти громадської безпеки впливає предмет. Наприклад, 

вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, 

радіоактивні, хімічні, біологічні та вибухонебезпечні матеріали, відходи та вторинна 

сировина, легкозаймисті речовини й інші предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення. 

При кваліфікації слід враховувати ознаки об’єктивної сторони складів злочинів 

проти громадської безпеки. Більшість з них характеризуються проявом суспільно 

небезпечного діяння (формальні склади). Деякі злочини проти громадської безпеки 

належать до таких, що мають усічені (наприклад, коли мова йде про створення 

злочинної організації, банди, терористичної організації чи групи тощо) або 

матеріальні (наприклад, недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів, 

порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки тощо) склади. Такі 

злочини передбачають два види наслідків: створення небезпеки настання тяжких 

наслідків та фактичне заподіяння істотної шкоди (тяжких наслідків) чи шкоди 

здоров’ю людей або майнової шкоди у великому розмірі. Для таких злочинів також 

обов’язковим є наявність причинного зв’язку між діянням та суспільно-небезпечним 

наслідком. 

Суб’єкт описаних злочинів, як правило, загальний, тобто фізична осудна особа з 16 

років. За бандитизм (ст. 257 КК), терористичний акт (ст. 258 КК), крадіжку, грабіж, 

розбій і вимагання предметів, передбачених ст. 262 КК, відповідальність настає з 14-

річного віку. У злочинах, передбачених ч. 2 ст. 256, ст. 262 КК, а також злочинах, які 

полягають у порушенні певних правил, суб’єктом злочину може бути службова особа 



3 

  

  

чи особа, що наділена відповідними повноваженнями щодо конкретних джерел 

загальної небезпеки. 

На відміну від злочинів проти життя та здоров’я особи та власності (передбачені, відповідно, 

розділами II та VI Особливої частини КК), злочини проти громадської безпеки посягають не на 

життя, здоров’я, власність окремих осіб, не на особисту фізичну та майнову безпеку, а на загальну 

безпеку невизначеного кола осіб. Тому реальне заподіяння шкоди, як правило, не є обов’язковою 

ознакою більшості злочинів проти громадської безпеки, саме тому законодавець формулює 

переважно формальні склади злочинів у цьому розділі. 

Суб’єктивна сторона майже всіх злочинів проти громадської безпеки 

характеризується умислом. Посягання, що полягають у порушенні певних правил, 

учиняються зі змішаною формою вини. 

Зважаючи на специфіку безпосередніх об’єктів і джерел підвищеної небезпеки, всі 

злочини проти громадської безпеки, можна поділити на чотири види (групи): 

1) злочини, пов’язані з діяльністю злочинних організацій (ст.ст. 255–257, 258³, 

260); 

2) злочини, пов’язані з тероризмом (ст.ст. 258–258², 2584, 2585 259 і 266); 

3) злочини, що порушують правила поводження з предметами, які становлять 

підвищену суспільну небезпеку (ст.ст. 262–265¹, 267–269); 

4) злочини, пов’язані з порушенням спеціальних правил (ст.ст. 261, 270, 270¹).  

 

2. Відповідальність за злочин передбачений ст. 257 ККУ 

«Бандитизм» 

Високий ступінь суспільної небезпечності бандитизму полягає у вчиненні розбоїв, убивств, 

зґвалтувань, грабежів та інших насильницьких злочинів проти особи та власності. Бандитизм 

становить окремий різновид спільної злочинної діяльності, специфічними проявами якої в цьому 

разі є організація озброєної банди та участь у ній або у вчинюваному нею нападі.  

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 



4 

  

  

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. 

Якщо перший, а також наступні злочини були вчинені до набуття об’єднанням усіх 

обов’язкових ознак банди, ці злочини за наявності до того підстав необхідно 

визнавати такими, що вчинені організованою групою чи злочинною організацією. 

При кваліфікації бандитизму слід встановлювати обов’язкові, невід’ємні ознаки 

такого стійкого злочинного об’єднання: 

1) наявність у неї декількох (трьох і більше) суб’єктів злочину;  

2) стійкість; 

3) озброєність;  

4) загальна мета її учасників – вчинення нападів на підприємства, установи, 

організації чи на окремих громадян;  

5) спосіб вчинення злочину – напад на підприємства, установи, організації чи на 

окремих осіб. 

Кількість учасників банди (три і більше) випливає із законодавчого визначення 

організованої групи (ч. 3 ст. 28 КК). 

Поняття стійкості банди відповідає поняттю стійкості злочинної організації. 

Озброєність банди означає наявність зброї хоча б в одного члена банди (при цьому 

решта учасників банди має знати, що така зброя наявна та може бути застосована під 

час нападу). Під зброєю слід розуміти пристрої, прилади та інші предмети, 

конструктивно призначені і технічно придатні для ураження живої або іншої цілі. 

Зброя може бути вогнепальною, холодною, військовою, мисливською, спортивною, 

саморобною чи переробленою (наприклад, обріз мисливської рушниці).  

Обов’язковість застосування зброї не являється необхідною ознакою складу 

бандитизму. Достатньо, щоб зброя знаходилася у розпорядженні учасників банди під 

час нападів, та вони усвідомлювали можливість її застосування у разі виникнення 

необхідності. 
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Метою діяльності банди є вчинення нападів на підприємства, установи, організації 

або на окремих громадян. Під нападом озброєної банди розуміють дії, спрямовані на 

досягнення злочинного результату шляхом застосування насильства до потерпілого 

чи створення загрози його застосування. 

З об’єктивної сторони бандитизм передбачає три форми:  

1) організацію озброєної банди;  

2) участь у банді;  

3) участь у нападі, вчинюваному такою бандою. 

Для кваліфікації дій особи за ст. 257 КК достатньо вчинення нею хоча б одного з 

цих діянь (за умови, що організацію банди доведено).  

Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, котра досягла 14-річного віку. Оскільки 

законом установлено відповідальність за сам факт організації банди, то особа, яка 

була одним із її організаторів, визнається виконавцем злочину, передбаченого ст. 257 

КК, навіть якщо вона в подальшому не брала участі в діяльності банди.  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною 

метою здійснення нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих 

громадян.  

 

3. Терористичнмий акт.  (Ст. 258 ККУ) 

Тероризм – 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. 

Основною сутнісною характеристикою тероризму є залякування терором, насильством, 

підтримання стану постійного страху. До ознак тероризму відносяться також створення загальної 

небезпеки, що виникає в результаті вчинення суспільно небезпечних дій або погрози такими, 

публічний характер вчинення та мета – прямий або непрямий вплив на прийняття якого-небудь 

рішення або відмова від нього в інтересах терористів. 

Об’єкт злочину – сукупність суспільних відносин, які регламентують основи 

забезпечення безпечних умов існування суспільства. 
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Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 258, виражається в таких 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 (ч. 1 ст. 258).  

Під погрозою вчинення, зазначених у ч. 1 ст. 258 КК дій, треба розуміти психічний 

вплив на людей у формі висловлювання (усно чи письмово) наміру застосувати 

зброю, вчинити вибух, підпал чи інші дії. 

Погроза повинна бути реальною, необхідні підстави, які б свідчили про серйозність 

та реальність наміру вчинити акт тероризму, наприклад, наявність зброї, вибухових, 

біологічно небезпечних, радіоактивних речовин, належність осіб до певних 

терористичних груп чи організацій, факти раніше вчинених ними терористичних 

актів, виконання підготовчих дій до відключення життєвозабезпечуючих об’єктів або 

до порушення технологічних процесів, блокуванню транспортних комунікацій і т.д. 

Злочин вважається закінченим, якщо мало місце застосування зброї, вчинення 

вибуху, підпалу чи інших дій або виникнення загрози вчинення зазначених дій та ці 

дії створювали реальну небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння 

значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків. 

Небезпека для життя – реальна можливість загибелі хоча б однієї людини. 

Небезпека для здоров’я – загроза заподіяння середньої тяжкості тілесного 

ушкодження одній особі, чи легкого тілесного ушкодження, що спричинило 

короткочасний розлад здоров’я або короткочасну втрату працездатності одній чи 

кільком особам. 

Суб’єктивна сторона терористичного акту характеризується прямим умислом та 

спеціальною метою:  

1) порушення громадської безпеки;  

2) залякування населення;  

3) провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення;  
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4) вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, 

об’єднаннями громадян, юридичними особами;  

5) привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших 

поглядів винного (терориста). 

Суб’єктом терористичного акту є особа, якій до вчинення злочину виповнилося 14 

років. 

Кваліфікованими видами терористичного акту, передбаченими ч. 2 ст. 258, є 

вчинення злочину повторно, за попередньою змовою групою осіб, заподіяння значної 

майнової шкоди чи інших тяжких наслідків. 

Особливо кваліфікованим видом терористичного акту, передбаченим ч. 3 ст. 258, 

є загибель людини. Загибель людини передбачає смерть хоча б однієї особи. 

 

4. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

Ст. 263 ККУ передбачає відповідальність за носіння, зберігання, придбання, передача чи збут 

вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових 

пристроїв без передбаченого законом дозволу. 

Визначальною ознакою при кваліфікації таких злочинів є предмет: 

1) вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської);  

2) бойові припаси;  

3) вибухові речовини;  

4) вибухові пристрої (ч. 1 ст. 263);  

5) холодна зброя (кинджали, фінські ножі, кастети) (ч. 2 ст. 263).  

Усі ці предмети призначені для ураження живої цілі, знищення чи пошкодження 

навколишнього середовища. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, полягає в носінні, 

зберіганні, придбанні, виготовленні, ремонті, передачі або збуті вогнепальної зброї 

(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або 

вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, а злочину, передбаченого ч. 
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2 ст. 263 КК, – у носінні, виготовленні, ремонті чи збуті кинджалів, фінських ножів, 

кастетів або іншої холодної зброї без указаного дозволу. Тож зберігання, придбання та 

передача холодної зброї не тягнуть кримінальної відповідальності. 

Незаконне носіння холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових 

припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв – це умисні, вчинені без передбаченого 

законом дозволу дії з їх переміщення, транспортування особою безпосередньо при собі (в руках, 

одязі, сумці, спеціальному футлярі, транспортному засобі тощо).  

Незаконне зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв – це умисні дії, що полягають у володінні (незалежно 

від тривалості в часі) без відповідного дозволу чи із простроченням його дії будь-яким із зазначених 

предметів, що перебуває не при особі, а в обраному нею місці.  

Незаконне придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв – це умисні дії, пов’язані з їх набуттям (окрім 

викрадення, привласнення, вимагання чи заволодіння шляхом шахрайства чи зловживання 

службовим становищем) усупереч передбаченому законом порядку – в результаті купівлі, обміну, 

привласнення знайденого, одержання як подарунка, на відшкодування боргу тощо.  

Незаконне виготовлення холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), 

бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв – це умисні, вчинені без 

передбаченого законом дозволу дії з їх створення чи перероблення, внаслідок чого вони набувають 

відповідних характерних властивостей.  

Ремонт холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або 

вибухових пристроїв – це таке відновлення характерних властивостей зазначених предметів через 

заміну чи реставрацію зношених або непридатних з інших причин частин, механізмів, усунення 

дефектів, поломок чи пошкоджень, налагодження нормального функціонування різних частин і 

механізмів, унаслідок якого ці предмети стають придатними до використання за цільовим 

призначенням.  

Незаконна передача вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв – це надання цих предметів іншій особі у володіння, для 

тимчасового зберігання чи використання за цільовим призначенням без передбаченого законом 

дозволу.  

Незаконний збут холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових 

припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв – це умисна передача їх іншій особі поза 

встановленим порядком через продаж, обмін, дарування, сплату боргу тощо.  

Злочин є закінченим з моменту вчинення хоча б однієї із зазначених вище дій 

(формальний склад).  

Суб’єкт злочину – загальний, тобто фізична осудна особа, котра досягла 16-річного 

віку.  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Частина 3 ст. 263 КК передбачає заохочувальну норму, відповідно до якої 

звільняється від кримінальної відповідальності особа, що вчинила злочин, 

передбачений частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам 

влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини чи вибухові пристрої. 


