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Лекція № 16 

Тема : Кримінальні правопорушення  проти виборчих, трудових 

та інших прав і свобод людини та громадянина 

План: 

1. Поняття виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина.  

2. Відповідальність за злочини, що посягають на врегульовані сімейно-шлюбні 

відносини. 

3. Відповідальність за злочини, що посягають на свободу совісті людини. 

Самостійна робота 16 : 

1. Відповідальність за злочини, що посягають на трудові та пов'язані з ними 

права людини і громадянина (ст. 172-175 ККУ). 
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1. Поняття виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. Перешкоджання здійсненню виборчого права. 

Конституційні права громадянина — обирати і бути обраним президентом України, 

місцевим головою, реалізація цих прав у ході проведення виборів, організація та 

проведення виборів регламентовано законодавством про вибори, зокрема Виборчим 

кодексом. 
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 Стаття 157. Перешкоджання здійснення виборчого права або право брати 

участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи 

діяльність офіціального спостерігача. 

Об'єкт злочину - виборчі права громадянина України і права громадянина України 

на участь в референдумі 

Об'єктивна сторона - дія або бездіяльність 

Виборче право — буває активне (право обирати) та пасивне (бути обраним). 

Здійснення громадянином України права обирати і бути обраним не залежно від їх раси, кольору 

шкіри, політики та інших переконань, тощо. 

Згідно статті 157. Перешкожання здійсненню громадянином свого виборчого права 

є злочином, якщо воно пов'язане з підкупом, обманом або примусом. 

Підкуп — передбачену передачу або обіцянку надання особі матеріальних цінностей 

або інших матеріальних чи не матеріальних благ для задоволення її потреб, або 

потреб її близьких. 

Обман — це умисне введення особи в оману, щодо виборчих прав і питанб її 

реалізації. 

Виражається в активних (повідомлення) та пасивних формах (умовчання) формах. 

Під примушенням розуміється протиправний вплив з метою перешкоджання 

здійснення виборчого правав або право брати участь у референдумі, роботі виборчої 

комісії та комісії з референдуму. 

Суб'єктивна сторона - прямий умисел. 

Суб'єкт — 16 р. 

Кваліфікаційні ознаки: 

– Вчинення діянь поєднаних з застосуванням насилля, знищення або 

пошкодження майна, вчинення за попередньою змовою груп осіб чи виборчою 

комісією, чи іншими службовими особами з використанням свого службового 

становища. 

Під насиллям розуміють — нанесення побоїв, ударів, легких тілесних ушкоджень, 

позбавлення волі, зв'язування. 

Заподіяння тяжких телесних ушкоджень кваліфікується по сукупності злочинів. 

 

  



3 

2. Відповідальність за злочини, що посягають на врегульовані 

сімейно-шлюбні відносини. 

Стаття 164 КК України. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей  

Безпосереднім об'єктом злочину є право неповнолітньої дитини на одержання 

матеріальної допомоги від батьків до її повноліття.  

Потерпілими від цього злочину можуть бути діти, на утримання яких за 

рішенням суду їх батько чи мати мають сплачувати аліменти, а також неповнолітні 

чи непрацездатні діти, що перебувають на утриманні батьків.  

Неповнолітніми дітьми визнаються особи віком до 18 років, якщо згідно з законом 

вони не набувають прав повнолітніх раніше (наприклад, внаслідок одруження). 

Непрацездатними є повнолітні діти, які в силу фізичних чи психічних вад позбавлені 

можливості постійно чи тимчасово працювати (це, зокрема, діти-інваліди І та II 

групи).  

 Предметом злочину є кошти, що, за рішенням суду, підлягають сплаті на 

утримання дітей, а також кошти, різні предмети (одяг, продукти харчування тощо), 

які мають надаватися батьками на утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але 

непрацездатних дітей.  

Об'єктивна сторона злочину характеризується злісним ухиленням від сплати 

встановлених рішенням суду коштів (аліментів) на утримання дітей, а також злісне 

ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, які 

перебувають на їх утриманні. 

Склад злочину, передбачений ст. 164 КК України, у формі ухилення від сплати 

аліментів може мати місце лише за наявності рішення суду, відповідно до якого мати 

або батько чи інша передбачена законом особа зобов'язана сплачувати аліменти. 

Водночас наявність рішення суду не є обов'язковою умовою притягнення винного до 

відповідальності за цією статтею у випадку вчинення цього злочину у формі 

ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей.  

Під ухиленням від сплата аліментів розуміються дії або бездіяльність винної 

особи, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з неї на користь 

дитини (дітей) визначеної суми аліментів. Вони можуть виразитись як у прямій 

відмові від сплати встановлених судом аліментів, так і в інших діях (бездіяльності), 
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які фактично унеможливлюють виконання вказаного обов'язку (приховуванні 

заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів, зміні місця 

роботи чи місця проживання з неподанням відповідної заяви про необхідність 

стягування аліментів тощо). 

Ухилення від утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних 

дітей, що перебувають на утриманні батьків, може полягати у незабезпеченні таких 

дітей харчуванням, одягом, іншими речами (насамперед, першої необхідності), 

наданні необхідних коштів для їх лікування, відпочинку тощо. 

Злочин вважається закінченим з моменту пред'явлення незаконної вимоги про 

оплату медичної допомоги. 

Суб'єкт злочину – спеціальний: батьки, а також особи, які за рішенням суду 

зобов'язані сплачувати кошти на утримання дітей. Обов'язок щодо утримання 

неповнолітніх дітей, якщо вони не мають батьків, може бути покладений на інших 

родичів – діда, бабу, брата, сестру, а також на вітчима і мачуху дитини й на осіб, які 

постійно виховували дитину й утримували її як члена своєї сім'ї, надаючи їй 

систематичну матеріальну допомогу. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Кваліфікуючою ознакою є вчинення злочину: особою, раніше судимою за 

злочин, передбачений цією статтею (якщо попередня судимість не знята і не 

погашена) – ч. 2 ст. 164 КК України. 

Стаття 165 КК України. Ухилення від сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків 

Безпосереднім об'єктом злочину є право непрацездатних батьків на утримання 

їхніми дітьми.  

Конституцією України встановлено, що повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 

непрацездатних батьків. Утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є 

моральним та юридичним обов'язком їх повнолітніх дітей. Це положення базується на правовому 

принципі, згідно з яким батьки і діти зобов'язані надавати взаємну моральну підтримку і 

матеріальну допомогу один одному.  

Предметом злочину є кошти, які за рішенням суду підлягають сплаті на утримання 

непрацездатних батьків. Поняттям "кошти" охоплюються аліменти, розмір яких 

встановлюється судом на підставі закону, а також інші витрати у грошовому вимірі, які 

викликані винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, які 

доглядають за батьками тощо) і які за рішенням суду має покрити та чи інша дитина цих 

батьків. 

Об'єктивна сторона злочину характеризується злісним ухиленням від сплати 
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встановлених рішенням суду коштів на утримування непрацездатних батьків. Під 

непрацездатними батьками слід розуміти батьків, які досягли пенсійного віку або є інвалідами І 

чи II групи.  

Необхідною умовою притягнення особи до відповідальності за ст. 165 КК України  є наявність 

судового рішення про стягнення коштів (аліментів) з повнолітніх дітей на користь 

непрацездатних батьків. Про поняття злісне ухилення див. коментар до ст. 164 КК України.  

Злочин вважається закінченим з моменту, коли зазначене у цій статті ухилення 

набуло злісного характеру. 

Суб'єкт злочину – повнолітні діти, у тому числі усиновлені, які за рішенням суду 

зобов'язані сплачувати кошти на утримання непрацездатних батьків. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення його особою, раніше судимою за 

злочин, передбачений цією статтею. 

Стаття 166 КК України. Злісне невиконання обов'язків по догляду за 

дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування 

Безпосереднім  об'єктом злочину є всебічний (фізичний, психічний і соціальний) 

розвиток дитини або особи, стосовно якої встановлена опіка чи піклування, а також 

встановлений порядок догляду за такими особами. Додатковим факультативним 

об'єктом можуть виступати здоров'я, життя, інші блага.  

Потерпілими від цього злочину можуть бути: 1) діти; 2) інші, крім дітей, особи, 

стосовно яких встановлена опіка чи піклування.  

Опіка встановлюється над неповнолітніми, які не досягли п'ятнадцяти років, і над громадянами, 

визнаними судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства. 

 Піклування встановлюється над неповнолітніми віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років і 

над громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними 

напоями або наркотичними засобами. Піклування також може бути встановлено над особами, які 

за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права. Одну з основних категорій осіб, над 

якими на практиці встановлюється піклування, становлять діти, позбавлені батьківського 

піклування,- діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських 

прав, відібранням у батьків без позбавлення прав, визнанням батьків безвісти відсутніми або 

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та 

перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з 

ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їхнє місцезнаходження, тривалою 

хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті 

діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти. 

Об'єктивна сторона полягає у: 1) залишенні упродовж тривалого строку 

потерпілого без будь-якого нагляду; 2) ухиленні від виховання дітей; 3) 

незабезпеченні потерпілим безпечних умов перебування за місцем проживання чи в 

іншому місці; 4) невжитті заходів щодо їх лікування; 5) безпідставному обмеженні в 

харчуванні, одязі, інших предметах першої необхідності; 6) штучному створенні 
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незадовільних побутових умов тощо. 

Злісне невиконання вказаних у ст. 166 КК України обов'язків, утворює склад цього 

злочину лише у разі, коли воно потягло тяжкі наслідки. Тяжкі наслідки - ознака 

оціночна, яка потребує свого визначення у кожному конкретному випадку. Такими 

наслідками можуть визнаватися смерть, каліцтво дитини чи особи, стосовно якої 

встановлено опіку чи піклування, захворювання Їх на небезпечну хворобу, Вчинення 

ними суспільне небезпечних діянь, які призвели до смерті інших осіб, заподіяння 

істотної шкоди їх здоров'ю або потягли за собою великі матеріальні збитки тощо. 

При цьому обов'язковою умовою кримінальної відповідальності батьків, опікунів чи 

піклувальників є те, що зазначені наслідки перебувають у причинному зв'язку із їх 

діянням.  

Злочин вважається закінченим з моменту настання тяжких наслідків.  

Суб'єкт злочину – спеціальний. Ним можуть бути лише батьки, усиновителі, 

опікуни та піклувальники. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Ставлення 

винної особи до наслідків є необережним. 

Стаття 167 КК України. Зловживання опікунськими правами 

Безпосереднім об'єктом злочину є майнові та інші права осіб, стосовно яких 

встановлено опіку чи піклування. Потерпілим від цього злочину може бути 

підопічний, тобто особа, над якою встановлено опіку чи піклування.  

З об'єктивної сторони злочин полягає у використанні опіки чи піклування на 

шкоду підопічному, що суперечить призначенню інституту опіки та піклування.  

Використання опіки чи піклування на шкоду підопічному передбачає вчинення опікуном чи 

піклувальником будь-яких дій або бездіяльності, якими підопічному може бути заподіяна шкода. 

Формами такого використання закон називає, зокрема, зайняття житлової площі та використання 

майна. Іншими формами використання опіки чи піклування на шкоду підопічному можуть бути, 

наприклад: укладення невигідних для підопічного угод; розпоряджання доходами підопічного не 

на його користь; управління його майном з порушенням установлених правил; відмова від 

належних підопічному майнових прав; розподіл, обмін, відчуження житла на його шкоду; видача 

письмових зобов'язань, які покладають на підопічного не вигідні для нього обов'язки.  

Шкода, яка може бути заподіяна підопічному внаслідок зловживання 

опікунськими правами, найчастіше має матеріальний характер. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених у диспозиції цієї 

статті дій незалежно від того, чи спричинили вони негативні наслідки для 

підопічного.  
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Суб'єкт злочину – спеціальний. Ним можуть бути лише опікуни та 

піклувальники. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Обов'язковою 

ознакою суб'єктивної сторони є корислива мета. 

 

Стаття 168 КК України. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)  

Основним безпосереднім об'єктом злочину є інтереси сім'ї та дітей, яких було 

усиновлено. Додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я, 

життя, інші блага.  

Об'єктивна сторона злочину полягає у розголошенні таємниці усиновлення 

(удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя). 

Усиновлення (удочеріння) – це оформлена спеціальним юридичним актом (рішенням суду) 

передача на виховання в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки. 

Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) передбачає протиправне розкриття такої 

таємниці і поширення відомостей, що ЇЇ становлять, серед осіб, яким не було відомо про факт 

усиновлення (удочеріння). Таке поширення може полягати у повідомленні таємниці усиновлення 

(удочеріння) якійсь конкретній особі, наприклад самому усиновленому, або невизначеному колу 

осіб. Його змістом, зокрема, може бути інформація щодо самого факту усиновлення (удочеріння), 

кровних батьків, дійсного місця, дати народження,прізвище, ім'я та по-батькові (якщо вони 

змінені) усиновленого, часу прийняття рішення про усиновлення (удочеріння) та реєстрації цього 

факту. 

Розголошення таємниці може здійснюватися усно, письмово, за допомогою засобів зв'язку, 

іншими способами. Обов'язковою ознакою розголошення є відсутність волі усиновителя 

(удочерителя) на розкриття цієї таємниці. Воля хоча б одного з подружжя усиновителів не 

розголошувати таємницю усиновлення вже виключає можливість її розголошення.  

Склад злочину – формальний. Він вважається закінченим з моменту доведення 

відомостей, що становлять таємницю усиновлення (удочеріння), до осіб, яким ця 

таємниця невідома. 

Суб'єкт злочину – загальний, будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку і якій 

відома таємниця усиновлення (удочеріння). При цьому не має значення, з яких 

джерел їй стала відома ця таємниця. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мотивація дій 

винного (користь, помста тощо) значення для кваліфікації не має. 

Кваліфікуючими ознаками злочину є: 1) вчинення його службовою особою або 

працівниками медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) 

стали відомі по службі чи по роботі; 2) спричинення ним тяжких наслідків. 
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Стаття 169 КК України. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)  

Основним об'єктом злочину є встановлений порядок усиновлення (удочеріння) 

дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян, 

порушення якого може спричинити несприятливі наслідки для нормального 

фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального 

розвитку дитини. Додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я, 

життя, інші блага усиновителів та усиновлених, піклувальників та підопічних.  

З об'єктивної сторони злочин може полягати у:  

1) незаконній посередницькій діяльності щодо усиновлення (удочеріння) дитини; 

2) інших незаконних діях щодо усиновлення (удочеріння) дитини; 

3) незаконних діях щодо передачі дитини під опіку (піклування); 

4) незаконних діях щодо передачі дитини на виховання в сім'ю громадян. 

Передача дитини на виховання в. сім'ю громадян передбачає передачу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, батькам-вихователям до дитячого будинку 

сімейного типу, створеного відповідно до угоди між батьками-вихователями та органами опіки і 

піклування з метою виховання та спільного проживання не менш як п'яти і, як правило, не більш 

як десяти дітей, або до прийомної сім'ї - сім'ї, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та спільне 

проживання.  

Посередницькою діяльністю щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку 

(піклування) чи на виховання в сім'ю громадян слід визнавати діяльність з будь-якого сприяння 

усиновленню (удочерінню), передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян, 

коли винна особа зобов'язується в інтересах однієї зі сторін виконати певні дії. розшукати батьків 

усиновленого та отримати від них або від опікунів (піклувальників) згоду на усиновлення, 

вплинути на суддю з метою прийняття ним позитивного рішення щодо усиновлення, опіки 

(піклування) чи рішення виконкому відповідної ради або державної адміністрації щодо передачі 

дитини в сім'ю на виховання, сприяти в оформленні документів, які б дали змогу усунути 

обмеження, що встановлені законодавством для усиновителів, опікунів чи піклувальників, батьків 

вихователів тощо. Незаконною є будь-яка посередницька діяльність щодо усиновлення 

(удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян, яка є 

комерційною, тобто здійснюється з метою одержання прибутку. Незаконною слід вважати 

посередницьку діяльність, яка здійснюється незаконним способом (наприклад, шляхом підкупу чи 

залякування) або спрямована на досягнення незаконної мети (наприклад, має за мету спонукати 

батьків дати згоду на усиновлення дитини до й народження). 

Інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, пере дачі її під опіку (піклування) чи 

на виховання в сім'ю громадян можуть полягати, зокрема, у: примушуванні дитини до давання нею 

згоди на усиновлення (удочеріння); прийнятті рішень про усиновлення (удочеріння), встановлення 

опіки (піклування), передачу дитини на виховання в сім'ю громадян за відсутності для того 

законних підстав; усиновленні (удочерінні), встановленні опіки (піклування), передачі на 

виховання в сім'ю громадян дітей, які не можуть бути усиновлені, передані під опіку (піклування) 

чи на виховання у сім'ю громадян; передачі дітей під опіку чи на виховання особам, які не мають 

права бути опікунами чи виховувати таких дітей; підробленні документів, які стосуються 

зазначених фактів; веденні приватного обліку дітей, які можуть бути усиновлені, з метою його 

комерційного використання.Порушення службовими особами порядку або строків подання 

інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для 

централізованого обліку тягне адміністративну відповідальність (ст. 184-2 КАП).  
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Злочин, передбачений ч. 1 ст. 169 КК, вважається закінченим з моменту вчинення 

описаних у ч. 1 цієї статті дій.  

Суб'єкт злочину – загальний, тобто осудна особа, яка досягла 16 років. Ним 

можуть бути як особи, які бажають усиновити (удочерити) дитину, взяти її в сім'ю на 

виховання чи стати опікуном (піклувальником) дитини, так і працівники, у тому 

числі службові особи органів, установ і організацій, до компетенції яких належить 

прийняття рішень з питань усиновлення (удочеріння) дітей, передачі їх під опіку 

(піклування) чи на виховання в сім'ю громадян. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Психічне 

ставлення винного до тяжких наслідків, передбачених ч. 2 ст. 169 КК, може бути 

умисним чи необережним. 

Кваліфікуючими ознаками злочину є його вчинення: 1) щодо кількох дітей; 2) 

повторно; 3) за попередньою змовою групою осіб; 4) з використанням службового 

становища; 5) що спричинило тяжкі наслідки. 

 

3. Відповідальність за злочини, що посягають на свободу совісті 

людини. 

Стаття 178 КК України. Пошкодження релігійних споруд чи культових 

будинків 

Безпосереднім об’єктом злочину є конституційне право людини щодо суспільних 

відносин, які забезпечують свободу совісті і віросповідання. Обов'язковим 

додатковим об'єктом виступає право власності. Предметом злочину є релігійні 

споруди чи культові будинки. 

Релігійні споруди та культові будинки – це приміщення для проведення або 

забезпечення богослужінь і виконання релігійних обрядів (церкви, собори, костьоли, 

синагоги, мечеті, пагоди, каплиці, дзвіниці, мінарети, молитовні тощо), кожна їх 

складова (архітектура, живопис та ін.) суворо регламентована канонами певної 

церкви.  

З об’єктивної сторони злочин може виражатися у формі пошкодження або 

зруйнування (юридичний синонім до поняття знищення – це приведення у повну 

непридатність для використання за цільовим призначенням). Про поняття 
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пошкодження див коментар до ст. 194 КК України. 

На відміну від ст. 194 КК України, ст. 178 КК України не обумовлює кримінальну 

відповідальність за пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку 

розміром заподіяної в результаті таких дій шкоди. Таким чином, кримінальне караним є будь-яке 

пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, яке заподіяло чи могло 

заподіяти істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству. Виняток становлять випадки 

малозначного пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, яке в силу 

ч. 2 ст. 11 КК України не може бути визнано злочином. Умисне пошкодження чи зруйнування 

релігійної споруди або культового будинку, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим 

загальнонебезпечним способом, або якщо воно заподіяло майнову шкоду в особливо великих 

розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, потребує додаткової кваліфікації 

за ч. 2 ст. 194 КК України. 

За своєю конструкцією цей склад злочину матеріальний. Він вважається 

закінченим з моменту настання наслідків у вигляд, пошкодження чи зруйнування 

релігійної споруди або культового будинку. 

Суб’єкт злочину загальний.         

Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. 

Стаття 179 КК України. Незаконне утримування, осквернення або 

знищення релігійних святинь 

Безпосереднім об'єктом даного злочину є суспільні відносини, що забезпечують 

свободу віросповідання і повагу почуттів віруючих. 

 Предмет злочину – релігійні святині. 

 Релігійні святині – це проголошені кожною релігією священні символи: Біблія, 

ікони, храми, поховання, місця паломництва, святі джерела тощо.       

З об’єктивної сторони цей злочин може проявлятися у формі:        

1) утримування;  

2) осквернення;           

3) знищення релігійних святинь. 

Утримування релігійних святинь – це самоуправні дії щодо збереження під своїм контролем 

предметів або місць релігійного поклоніння, які винний відповідно до рішення відповідного 

державного органу зобов’язаний передати іншій релігійній організації чи звільнити на їх користь. 

Незаконний характер такого тримання полягає в тому, що, діючи у такий спосіб, винний 

безпідставно зберігає під своїм контролем релігійні святині, позбавляючи представників інших 

релігійних організацій передбаченої законом можливості реалізовувати за їх допомогою свої 

релігійні погреби. 

 Осквернення релігійних святинь – це вчинення будь-яких дій щодо релігійних святинь 

(непристойних написів, малюнків, пошкодження, інших дій, пов’язаних з глумом над святинями), 

які є образливими для релігійних почуттів віруючих, предметами чи місцями релігійного 

поклоніння яких є ці святині.  

Про поняття знищення див. коментар до ст. 194 КК України. Якщо знищення релігійних святинь 

було вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом, або якщо воно 

заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші 
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тяжкі наслідки, то воно потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 194 КК України або за ст. 196 

КК України — залежно від форми вини.  

Викрадення релігійних святинь або заволодіння ними шляхом вимагання слід розглядати як 

відповідний злочин проти власності. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, пов’язаних з утриманням, 

оскверненням або знищенням релігійних святинь. 

Суб’єкт злочину загальний.         

Суб’єктивна сторона характеризується переважно умисною формою вини. 

Незаконне знищення релігійних святинь може характеризуватися необережною 

формою вини.  

Стаття 180 КК України. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. 

Основним безпосереднім об’єктом злочину є право на свободу 

віросповідання.  Додатковим факультативним (ч. 1 ст. 180 КК України) чи 

додатковим обов’язковим (ч. 2 ст. 180 КК України) об’єктом виступає фізична або 

психічна недоторканність особи. 

 Об’єктивна сторона злочину виражатися у формі: 

 1) незаконного перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало або 

поставило під загрозу зриву релігійний обряд;          

2) примушування священнослужителя до проведення релігійного обряду. 

Релігійний обряд – сукупність визначених внутрішніми церков ними приписами і правилами 

індивідуальних чи колективних дії віруючих, спрямованих на встановлення обопільних відносин 

між людиною і надприродними об’єктами. Релігійний обряд є складовою релігійної діяльності, до 

якої належать також богослужіння, рз лігійні церемонії, процесії, інші індивідуальні чи колективні 

дії, пов’язані із сповідуванням і поширенням обраної віри. Релігійні обряди виконуються як у 

культовому приміщенні, так і поза ним. Не належать до релігійних обрядів дії віруючих 

організаційного чи господарського характеру.          

Згідно з законодавством України, релігійні обряди безперешкодно проводяться в культових 

будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на 

кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в 

установах, організаціях і на підприємства за ініціативою їх трудових колективів і згодою 

адміністрації. Релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, будинках для осіб похилого віку та інвалідів, 

місцях попереднього ув’язнення і відбування покарання проводяться на прохання громадян, які 

перебувають в них, або за ініціативою релігійних організацій. Адміністрація зазначення установ 

сприяє цьому, бере участь у визначенні часу та інших умов проведення обряду. 

 В інших випадках публічні релігійні обряди проводяться щоразу з дозволу відповідної місцевої 

державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської рад. Клопотання про 

видерту вказаного дозволу подається не пізніш як за десять днів до призна ченого строку 

проведення обряду, крім випадків, які не терплять зволікання. 

Перешкоджання відправленню релігійного обряду полягає у створенні будь-яких перепон, які 

суттєво ускладнюють чи унеможливлюють його відправлення. Воно може здійснюватись шляхом 

по гроз, застосування фізичного насильства, обману чи у будь-який інший спосіб і полягати, 

зокрема, в недопущенні віруючих до місцяпроведення релігійного обряду, завідомо неправдивому 

повідомленні про загрозу життю чи здоров’ю його учасників, необґрунто ваній відмові у 

клопотанні про видачу дозволу на публічне проведення обряду, неправомірному вилученні 
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предметів культу, які є необхідними для проведення обряду, тощо. Якщо спосіб перешко Джання 

утворює самостійний склад злочину, вчинене необхідні кваліфікувати за сукупністю злочинів – за 

ч. 1 ст. 180 КК України та, наприклад, ст. ст. 125, 126, 129, 179 КК України. 

Перешкоджання слід визнавати незаконним, якщо воно здійснюється: 

1) стосовно релігійного обряду, який відправляється на законних підставах і не супроводжується 

порушенням закону;    

2) протиправними шляхами.  

З огляду на це, не утворює складу злочину передбаченого ч.1 ст 180 КК України, перешкоджання 

відправленню релігійного обряду, який, зокрема, здійснюється: згрубим порушенням вимог 

чинного законодавства (без відповідного дозволу за умови необхідності його одержання або 

поєднаний із заподіянням шкоди здоров’ю чи статевою розпустою тощо); релігійними 

організаціями, діяльність яких припинена на підставі закону в судовому порядку.  

За смислом ч. 2 ст. 35 Конституції України право на відправлення релігійного обряду може бути 

обмежено лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або 

захисту прав і свобод інших людей. 

 Перешкоджання релігійному обряду утворює склад злочину, пе редбачєного ч. 1 ст, 180 КК 

України, лише у випадку, коли це зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд. Під 

зривом, релігійного обряду слід розуміти його порушення чи припинення, що потягнуло за собою 

неможливість його подальшого відправлення.       

Примушування священнослужителя до проведення релігійного обряду –  це домагання від 

потерпілого проведення релігійного об ряду. Способами такого примушування відповідно до 

закону мо жуть бути тільки фізичне або психічне насильство. Під фізичним насильством у ч. 2 ст, 

180 КК України розуміється фізичне насильство будь-якого виду (нанесення тілесних ушкоджень, 

завдання удару, побої, вчинення інших насильницьких дій), Застосування такого насильства 

потребує додаткової кваліфікації за відповідною статтею КК України (наприклад, ст, ст. 121, 122, 

125, 126). Погроза вбивством потребує самостійної правової оцінки за ст. 129 КК України. 

 Складом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 180 КК України, охоплюється примушування до 

проведення будь-якого релігійного обряду. Таке при мушування може проявитись в домаганні 

проведення обряду, який зканонами цього віровчення у даний час забороняється, або у місці, до 

його проведення є неприпустимим, або обряду іншого віровчення. 

Під священнослужителем у цій статті розуміється фізична осо ба, яка є служителем культу, 

введена в духовний сан і має право самостійно здійснювати богослужіння, обряди й таїнства 

(зокрем єпископ, священик, мулла, равін). 

 Момент закінчення злочину, вчиненого у його першій формі (ч. 1 ст. 180 КК 

України), пов’язується з настанням відповідних наслідків – моментом зриву або 

поставлення під загрозу зриву релігійного обряду. Злочин у другій формі є 

закінченим з моменту вчинення зазчених у ч. 2 ст. 180 КК України дій. 

 Суб’єкт злочину загальний. Службова особа, яка незаконно перешкоджає 

здійсненню релігійного обряду або примушує  священнослужителя до проведення 

релігійного обряду з використнням влади або службового становища, за наявності 

підстав повинен відповідати і за ст. 423 чи ст. 424 КК України. 

 Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини. 

Стаття  181 КК України. Посягання на здоров'я людей під приводом 

проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. 

Безпосереднім об’єктом злочину є встановлений порядок проповідування 

релігійних віровчень та відправлення релігійних обрядів, який забезпечує здоров’я 
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громадян, статеву свободу, статеву недоторканість та моральність. 

Об’єктивна сторона злочину характеризується діями, що проявляються в 

організації або керівництві групою фізичних осіб. Ці дії можуть бути кваліфіковані 

за ст. 181 КК України лише за умови, що діяльність такої групи:       

1) поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю людей або статевою розпустою;  

2) здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання 

релігійних обрядів. 

 Під організацією такої групи слід розуміти будь-яку діяльність, спрямовану на створення 

групи, вербування її членів, підготовку статутних документів, пошук джерел фінансування, тобто 

будь-які дії, результатом яких є створення групи.  

Керівництво групою означає управління її діяльністю і може виражатися в організації молитв, 

відправленні обрядів, культів, заходах з підтримки дисципліни, керівництві здійсненням 

бузувірських обрядів, накладенні стягнень (епітимій) тощо. Діяльність такої групи має бути 

пов'язана із заподіянням шкоди здоров'ю людей (наприклад, знівечення, покалічення, розлад 

психіки в результаті молитв), а також статевою розпустою. При цьому, застосування в процесі 

діяльності групи окремих видів насильства, покарання за які, як за самостійні злочини, перевищує 

покарання за ч. 1 ст. 181 КК України, вимагає додаткової кваліфікації за відповідними статтями КК 

про відповідальність за злочини проти особи. Позбавлення життя потерпілого в процесі діяльності 

вказаної релігійної групи або доведення до самогубства також передбачає відповідальність за 

сукупністю злочинів. 

 Злочин вважається закінченим з моменту створення групи або вчинення дій по 

керівництву нею. 

 Суб’єктзлочину загальний. Ним може бути осудна особа, яка досягла 16-річного 

віку і здійснювала організацію або керівництво зазначеною групою. 

 Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. 

 Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення зазначених у ч. 1 ст. 181 КК України 

дій, поєднаних із втягуванням в діяльність зазначеної групи неповнолітніх. 

Організація або керівництво зазначеною групою, поєднана із розпусними діями 

щодо неповнолітніх, повністю охоплюється ч. 2 ст. 181 КК України і додаткової 

кваліфікації за ч. ч. 1 або 2 ст. 156 КК України не потребує. 


