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1. Поняття "громадський порядок". Загальна характеристика  

кримінальних правопорушень проти громадського порядку. 

Суспільна небезпека діянь, що передбачені в XII Розділі Особливої частини КК, 

полягає в тому, що вони заподіюють або ставлять під загрозу заподіяння істотної шкоди 

громадському порядку і моральним основам життя суспільства. Сукупність цих 

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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відносин і є родовим та одночасно основними безпосередніми об’єктами вказаних 

злочинів. 

Громадський порядок – це суспільні відносини, які засновані на загальноприйнятих 

правилах поведінки, моральних принципах, найбільш важливі з яких урегульовані 

нормами права і покликані забезпечити нормальне функціонування різних установ та 

підприємств, недоторканість власності, життя та здоров’я, честь та гідність людей, а 

також нормальні умови їх праці, побуту і відпочинку. 

Суспільна моральність  - це суспільні відносини, які регламентовані соціальними 

нормами (принципами, поглядами, уявленнями) та виникають як безпосереднє 

відображення умов суспільного життя у свідомості людей у вигляді певних суспільно 

значимих категорій (добра, зла та ін.) і формують поведінку людей у суспільстві. 

Обов’язковими та факультативними додатковими безпосередніми об’єктами в 

залежності від форм вчинення злочину та кваліфікуючих ознак, можуть виступати 

життя та здоров’я особи, відносини власності, авторитет органів державної влади, 

громадська безпека та ін. 

В окремих злочинах, здебільшого в злочинах проти моральності, виділяється 

предмет злочину та потерпілий від злочину. До предметів слід віднести пам’ятки – 

об’єкти культурної спадщини – ст. 298 КК, хребетні тварини – ст. 299 КК, твори, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію – ст. 300 КК тощо. 

До потерпілих від злочину слід віднести представника влади (ч.1 ст. 294 КК)(37), 

представники влади або представники громадськості, який виконує обов'язки з охорони 

громадського порядку, чи інший громадянин (ч.3 ст. 296 КК), неповнолітні (ч.3 ст. 300, 

ч.4 ст. 301 КК, ч. 3 ст. 303 КК, ч.1 ст. 304 КК), малолітні (ч.4 ст. 303 КК, ч.2 ст. 304 КК). 

 З об’єктивної сторони більшість злочинів проти громадського порядку та 

моральності вчинюються шляхом активних дій (хуліганство – ст. 296 КК, групове 

порушення громадського порядку – ст. 293 КК, масові заворушення – ст. 294 КК, 

заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку – ст. 295 КК тощо). 

Окремі злочини, наприклад, знищення, пошкодження або приховування документів чи 

унікальних документів Національного архівного фонду – ст. 298–1 КК, може 

вчинюватися як шляхом дії так і шляхом бездіяльності.  

http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T13/T13_P1.html#_ftn37
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Більшість злочинів проти громадського порядку та моральності – злочини з 

формальними складами, тобто сформульовані таким чином, що вважаються 

закінченими з моменту вчинення діяння.  

 Момент закінчення одного злочину, який передбачений статтею цього розділу 

пов’язаний з настанням саме суспільно небезпечних наслідків (матеріальний склад 

злочину). Це незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, 

знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини – ст. 298 КК. 

Суб’єктом злочинів проти громадського порядку та моральності можуть бути, як 

правило, фізичні осудні особи, які досягли на момент вчинення злочину 16 років. За 

хуліганство (ст. 296 КК) відповідальність настає з 14 років. Деякі із розглядуваних 

злочинів можуть вчинюватися спеціальними суб’єктами злочину: службова особа – 

суб’єкт за ч. 5 ст. 298 КК(39), організатор масових заворушень чи групових порушень 

громадського порядку – суб’єкт за статті 293, 294 КК тощо. Суб’єктом окремих злочинів 

є особа, яка на момент вчинення злочину досягла 18–річного віку (ч.ч. 2, 3 ст. 300, ч.ч. 

2, 4 ст. 301, ч.3 ст. 302 КК, ч.3 ст. 303, ст. 304 КК).  

Суб’єктивна сторона злочинів проти громадського порядку та моральності 

характеризується умисною формою вини. У більшості випадків умисел прямий. 

Необхідною ознакою окремих складів злочинів проти громадського порядку та 

моральності є мотив та мета. 

Так в ст. 295 КК виділені дві мети, в залежності від форми вчинення злочину: 1) 

вчинення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, 

насильницьке виселення громадян, що загрожує громадському порядку; 2) 

розповсюдження матеріалів в яких міститься інформація про заклик до дій.  

Хуліганство має обов’язковий мотив – хуліганський (явна неповага до суспільства).  

Таким чином можна сформулювати визначення злочинів проти громадського 

порядку та моральності – це протиправні умисні суспільно небезпечні діяння, що 

заподіюють або ставлять під загрозу заподіяння істотної шкоди громадському порядку 

і моральним основам життя суспільства. 

http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T13/T13_P1.html#_ftn39
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2. Хуліганство (ст. 296). 

Суспільна небезпека таких протиправних дії, як свідчить судова та слідча практика, 

полягає у негативному їх впливі на цілу низку суспільних відносин, що знаходяться під 

охороною закону про кримінальну відповідальність, зокрема у сфері життя та здоров’я 

особи, власності, нормальної роботи органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій тощо. 

Родовий та основний безпосередній об’єкт злочину – громадський порядок. 

Об’єктивна сторона хуліганства полягає у грубому порушенні громадського 

порядку, тобто у вчиненні активних дій. КК не пов'язує наявність хуліганства з його 

вчиненням у громадських місцях. 

Суб’єктивна сторона хуліганства характеризується умисною виною і мотивом явної 

неповаги до суспільства. 

Неповага до суспільства – це прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки 

в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим 

громадянам, суспільству, державі. Вказана неповага має бути явною. Це означає, що неповага до 

суспільства є очевидною, безсумнівною як для хулігана, так і для очевидців його дій. 

Хуліганський мотив – це усвідомлене прагнення, що породжує у винного прямий намір на вчинення 

хуліганства, сприяє його подальшому формуванню та розвитку і, як результат цього процесу, – 

спонукає до активних, навмисних дій, які характеризуються явною неповагою до суспільства та 

грубим порушенням громадського порядку. Хуліганський мотив – це не тільки прагнення, бажання 

суб’єкта негайно скоїти хуліганські дії, а й процес, в результаті якого у винного виникає намір на їх 

вчинення. 

Саме мотив є відмінною рисою хуліганства.  

При  вирішенні  питання   про   відмежування   кримінально караного  хуліганства  від  

дрібного  слід  виходити  з  того,  що відповідно до ч.  1 ст. 296 КК хуліганство - це 

умисне грубе  порушення  громадського порядку з мотивів явної неповаги до  

суспільства,  яке   супроводжується   особливою   зухвалістю   або винятковим цинізмом. 

     Якщо таке порушення не супроводжувалось особливою  зухвалістю або  винятковим  цинізмом,  його 

необхідно кваліфікувати як дрібне хуліганство  за  ст.  173  Кодексу  України  про   адміністративні 

правопорушення. 

Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, якій на момент вчинення злочину 

виповнилося 14 років, згідно ч. 2 ст. 22 КК.  

Ч. 2 ст. 296 передбачає таку кваліфікуючу ознаку злочину, як вчинення хуліганських 

дій групою осіб. Судова статистика свідчить, що приблизно 14 % осіб вчиняють 

хуліганство саме групою осіб. 
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Злочин визнається скоєним групою осіб, якщо в ньому брали участь декілька (два чи 

більше) виконавців без попередньої змови між собою чи за попередньою змовою 

групою осіб в незалежності від виконаної ролі. 

 

3. Відповідальність за злочин передбачений ст. 297 ККУ «Наруга над 

могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

Об’єкт злочину — моральні засади суспільства в частині поваги до померлих та 

місць ‘їхнього поховання. Цей злочин заподіює моральну шкоду насамперед рідним і 

близьким померлих, порушує громадський спокій, може викликати міжетнічні та 

міжконфесійні конфлікти. 

Предметами злочину є:  

1) могила - включає яму для поховання тіла померлого, а також насип, споруди (хрест, 

стела, камінь) над місцем поховання. 

2) інше місце поховання - це склеп, мавзолей, меморіальна стіна з прахом померлих, 

частина шахти, корабель чи літак з тілами загиблих тощо. 

 3) труп - це тіло померлого, як ціле, так і розчленоване, чи його окремі частини. Труп 

виступає предметом злочину незалежно від його стану (“свіжий”, бальзамований, 

муміфікований). 

 4) урна з прахом - розуміється посудина, звичайно у формі вази, для зберігання праху 

померлого, який піддано спаленню, або ж праху, зібраного на місці давнього поховання. 

5) предмети, що знаходяться в місці поховання або на трупі - це будь-які речі, які 

перебувають в могилі чи на ній, в іншому місці поховання (одяг, індивідуальні речі та 

прикраси, ордени і медалі, труна, вінки, світильники, вази тощо). 

Об’єктивна сторона злочину проявляється у: 1) нарузі над могилою, іншим місцем 

поховання, над трупом або урною з прахом покійного; 2) викраденні предметів, що 

знаходяться в місці поховання або на трупі. 

Наруга — це образливе ставлення, грубе знущання, демонстрація зневаги до місця поховання чи 

праху покійного.  

Способи вчинення наруги в законів не визначені. Це можуть бути: осквернення, ут.ч. шляхом 

вчинення непристойних надписів, малюнків, виливання нечистот; руйнування надмогильних споруд; 

розкопування місця поховання, розчленування трупа чи його знищення, зривання одягу.  

 Наруга характеризується як об’єктивним моментом — вчиненням щодо праху чи місця поховання 

певних діянь, так і суб’єктивним — прагненням зневажити пам’ять про померлого, продемонструвати 

своє негативне ставлення до суспільних принципів, які панують в цій сфері.  
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Наруга переважно вчиняється шляхом дії. Однак не можна виключати ії вчинення і через 

бездіяльність, наприклад, невтручання в поведінку свійських тварин, які, наприклад, розривають 

могилу, справляють на ній природні потреби. 

Викрадення відповідних предметів — це протиправне їх вилучення і звернення на свою користь чи 

користь інших осіб. Сюди належать, зокрема, демонтаж і наступний продаж могильних загорож, 

пам’ятників, плит, а також вінків, квітів, лампад, які знаходяться на могилі. 

Діяння, передбачене ст. 297, відсутнє, якщо у встановленому порядку здійснюються ексгумація 

трупа, перенесення могили на інше місце, впорядкування місця поховання, а також якщо певні дії з 

трупом не становлять собою наруги (наприклад, мотивом розчленування трупа є приховування 

вчиненого вбивства). 

Момент закінчення злочину визначається з врахуванням змісту вчинюваного діяння. 

Якщо воно полягає у нарузі, то закінченим цей злочин є відтоді, коли виконане діяння 

достатньо вказує на наявність її об’єктивних і суб’єктивних ознак. Коли ж діяння 

виражається у викраденні, то злочин закінчений з моменту набуття винним можливості 

розпорядитися викраденим на власний розсуд (сховати, продати, подарувати тощо). 

 Суб’єкт злочину - загальний. 

Суб’єктивна сторона аналізованого злочину характеризується умислом. 

 

4. Жорстоке поводження з тваринами 

Об’єкт злочину — моральні засади суспільства в частині ставлення до тварин. 

Небезпека цього злочину полягає у тому, що жорстокість, проявлена щодо тварин, стає 

нормою поведінки, поширюється і на взаємини з людьми, відіграє негативну роль у 

вихованні молоді. 

Предметом злочину є тварини, що належать до хребетних.  

Хребетні — це здатні рухатися і відчувати живі організми, які мають спинний хребет, 

утворений ланцюгом кісток або хрящів, що йде вздовж спини і містить у собі спинний 

мозок. До них належать риби, птахи, сухопутні істоти. Предметом аналізованого 

злочину можуть бути як дорослі особини, так і молодняк, домашні (кіт, собака), дикі 

(вовк, лисиця, орел), сільськогосподарські (корова, кінь) тварини.  

Не мають кримінально-правового значення наявність чи відсутність у таких тварин 

господарів, їх перебування в стані природної свободи чи в неволі, господарське 

призначення, стан організму тощо. Злочин може вчинятися як стосовно тварин, які 

перебувають у власності винного, так і будь-яких інших (належних іншим власникам, 

безгосподарних, диких). 

Об’єктивна сторона злочину може виражатися у таких формах:  
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1) знущання над тваринами; 

 2) нацькування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів; 

3) публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з 

тваринами; 

4) поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій. 

Обов’язковою ознакою складу злочину у першій із його форм, альтернативне, є ознака об’єктивної 

сторони — спосіб (застосування жорстоких методів), або ознака суб’єктивної сторони — хуліганський 

мотив. Проте ці дві ознаки можуть проявлятися одночасно. 

Знущання, вчинене із застосуванням жорстоких методів, означає завдання тварині болю, 

страждань шляхом нанесення ударів, заподіяння ушкоджень, позбавлення їжі або води, впливу 

термічних факторів, хімічних речовин тощо. Жорстокі методи полягають в безжальному поводженні з 

твариною, тривалому впливі на неї з метою отримання хворобливого самозадоволення від 

спостерігання за стражданнями тварини. 

Нацькування тварин одна на одну — це дії, спрямовані на те, щоб примусити битися, кусатися, 

іншим чином змагатися тваринам між собою. 

Суб’єкт злочину -  загальний. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом. Хуліганський мотив є 

однією з альтернативних ознак складу злочину. 

Кваліфікований вид жорстокого поводження з тваринами має місце, коли такі дії 

вчинено у присутності малолітнього, тобто особи, яка не досягла 14-річного віку чи 

неповнолітнього. При цьому потрібно, щоб винний усвідомлював факт присутності 

малолітнього, знав, що малолітній розуміє факт жорстокого поводження з тваринами. 

Особливо кваліфікований вид: дії, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи 

неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або 

вчинені активним способом. 

 

5. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

Основним безпосереднім об'єктами злочину є моральність суспільства в частині 

вільного задоволення статевих потреб.  

Додатковим обов'язковим об'єктом злочину, передбаченого ст. 303 КК може бути 

статева свобода, здоров'я, воля та гідність особи. 

Об'єктивна сторона злочину полягає у примушуванні або втягнення в заняття 

проституцією жінок і чоловіків, або у сутенерстві (ч. 1 ст. 303 КК). 
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Під примушуванням до заняття проституцією слід розуміти вимогу на виконання (невиконання) 

певних дій (різновидом є професійні обов'язки проститутки), що мають спрямованість на задоволення 

за плату статевих потреб, бажань і фантазій клієнта. 

Втягування до заняття проституцією полягає у схиленні, спонуканні осіб жіночої, а так само й 

чоловічої статі, до торгівлі своїм тілом. Схилення, навіть, до разового вступу в сексуальні відносини 

за плату може вважатись втягненням у заняття проституцією. 

Законодавець передбачив чотири способи вчинення злочину: обман, шантаж, використання 

уразливого стану особи, застосування чи погроза застосування насильства. 

Шантаж як спосіб втягнення (примушування) до заняття проституцією, полягає в погрозі 

повідомити зацікавленим особам, наприклад, батькам, чоловіку, дружині, державним, громадським чи 

іншим організаціям, приватним особам, відомості, що ображають особу потерпілого або які він бажає 

зберегти в таємниці. 

Під такою загрозою розуміється намір оприлюднити як правдиві факти й відомості, так і 

наклепницькі вигадки. 

Обман як спосіб втягнення до заняття проституцією полягає в обіцянці надати роботу, наприклад, 

у масажному салоні, нічному клубі, вар'єте тощо. 

Під уразливим станом особи, згідно з ч. 2 примітки до ст. 149 КК, слід розуміти зумовлений 

фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або 

обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю 

волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких 

особистих, сімейних або інших обставин. 

Обов'язково підлягає встановленню факт того, що винна особа усвідомлює, що потерпіла особа 

перебуває саме в такому стані. 

Під сутенерством, згідно з ч. 1 примітки до ст. 303 КК, слід розуміти дії винної особи по 

забезпеченню заняття проституцією іншою особою. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення однієї з дій, передбачених 

диспозицією ч. 1 ст. 303 КК. 

Суб'єктом злочину за ст. 303 КК можуть бути фізичні осудні особи, що досягли 16 

річного віку. Суб'єктом примушування або втягнення в заняття проституцією або 

сутенерства по відношенню до неповнолітніх (малолітніх) може бути особа, якій на 

момент вчинення злочину виповнилося вісімнадцять років (ч. 3 ст. 303 КК). У ч. 2 ст. 

303 КК зазначені спеціальні суб'єкти злочину: службова особа і особа, від якої 

потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності. 

Суб'єктивна сторона розглядуваного злочину характеризується прямим умислом. 

Винний усвідомлює, що справляє психічний вплив на жінку (чоловіка) і бажає в такий 

спосіб схилити (примусити) її (його) до заняття проституцією. Мотиви злочину на 

кваліфікацію не впливають і частіше за все носять корисливий характер. Ставлення 

особи до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 303 КК), полягає у формі необережності. 

Мета злочину, передбаченого ст. 303 КК, полягає в прагненні особи отримати доход 

шляхом експлуатації потерпілого для надання платних сексуальних послуг. 

Кваліфікуючими ознаками є вчинення вказаних дій: 1) щодо кількох осіб; 2) 

повторно; 3) за попередньою змовою групою осіб; 4) службовою особою з 



 9 

використанням службового становища; 5) особою, від якої потерпілий був у 

матеріальній чи іншій залежності (ч. 2 ст. 303 КК); 6) щодо неповнолітнього; 7) 

організованою групою (ч. 3 ст. 303 КК); 8) щодо малолітнього; 9) якщо вони спричинили 

тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 303 КК). 
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