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СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ 
 

У статті з’ясовуються загальнотеоретичні положення, що стосуються суб’єкта злочинів. Автором 

досліджуються суб’єкти злочинів проти громадського порядку та моральності, передбачені статтями 293-

304 Кримінального кодексу України, пропонуються визначення цих суб’єктів злочинів. Проведене дослідження 

дає змогу авторові дати своє, авторське визначення суб’єктів злочинів проти громадського порядку та 

моральності,  передбачені статтями 293-304 Кримінального кодексу України, та зробити висновки щодо 

суперечливості суджень стосовно суб’єкта цих злочинів, деяких з поглядів на спеціальний суб’єкт та його 

ознаки тощо. 
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Постановка проблеми. Питання, що 

стосуються суб'єкта злочину проти 

громадського порядку та моральності мають 

важливе значення для теорії кримінального 

права та правозастосовної практики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, що стосується суб'єкта злочину, 

передбаченого стст. 293-304 КК України, на 

фрагментарному рівні розглядали такі вчені, як 

В. А. Ломако, І. Г. Павловський, В. В. 

Кузнєцов та інші. Ці питання до цього часу не 

отримали свого належного дослідження. 

Мета статті полягає у дослідженні суб'єкта 

злочину, передбаченого стст. 293-337 КК 

України. 

Основні результати дослідження. У 

відношенні суб’єкти злочинів проти 

громадського порядку та моральності (статті 

293-304 КК України) існують певною мірою 

противоречиві погляди. Так, щодо суб’єкта 

злочину групове порушення громадського 

порядку (ст. 293 КК) є наступні думки : 1) що 

суб’єкт цього злочину – загальний [1, с. 865; 2, 

с. 665; 3, с. 204]; 2) що суб’єкт цього злочину – 

спеціальний – це організатори й активні 

учасники групового порушення громадського 

порядку, які досягли 16-річного віку [4, с. 369; 

5, с. 606]. Проте такий підхід призводить до 

неповноти визначення суб’єкта цього злочину, 

а тому пропонується наступне визначення 

суб’єкта цього злочину :  «Суб’єкт злочину 

групового порушення громадського порядку є 

фізична осудна, приватна або неслужбова 

особа (громадянин України, особа без 

громадянства, громадянин іноземної держави), 

якій до моменту вчинення злочину 

виповнилося 16-ть років (активний учасник 

або організатор).» Стосовно суб’єкту злочину 

масові заворушення (ст. 294 КК) також є 

протиріччя у визначеннях : одні автори 

стверджують, що суб’єкт цього злочину – 

загальний [1, с. 866; 2, с. 658; 3, с. 208-24;] ; 

другі – наполягають, що суб’єкт названого 

злочину – спеціальний – це організатори або 

активні учасники масових заворушень [4, с. 

370; 5, с. 608]. Аналіз цих поглядів наштовхує 

нас на ті ж зауваження, що стосується 

попереднього суб’єкта злочину, а отже  його 

визначення потребує такого формулювання : 

«Суб’єктом злочину масові заворушення є 

фізична осудна, неслужбова, приватна особа 

(громадянин України, особа без громадянства, 

громадянин іноземної держави), якій до 

моменту вчинення злочину виповнилося 16-ть 

років (організатори масових заворушень, 

виконавці злочинів, передбачених в диспозиції 

ст. 294 КК, а також активні учасники у 

масових заворушеннях). » Щодо суб’єкта 

злочину,  передбаченого ст. 295 КК існують 

такі розбіжності  у поглядах: 1) що суб’єкт 

цього злочину – загальний [1, с. 296; 2, с. 660; 

3, с. 212; 5, с. 609]; 2) що суб’єкт цього 

злочину може бути як посадова, так і приватна 

особа або будь-яка особа [4, с. 372]. На 

підставі проведеного аналізу цих поглядів ми 

пропонуємо наступне визначення суб’єкта 

цього злочину : «Суб’єктом злочину заклики 

до вчинення дій, що загрожують громадському 
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порядку може бути фізична осудна, приватна, 

неслужбова та службова особа, якій до 

моменту вчинення злочину виповнилося 16-ть 

років». Натомість у відношенні суб’єкта 

злочину, передбаченого ст.. 296 КК відсутні 

протиріччя. Таким називають фізичну осудну 

особу, якій на момент вчинення злочину 

виповнилося  14-ть років [1, с. 868; 2, с. 662; 4, 

с. 373; 5, с. 611;]. Проте ці визначення 

страждають певною неточністю, що вимагає 

сформулювати наступне визначення цього 

суб’єкта: « Суб’єктом злочину хуліганство 

може бути фізична осудна, неслужбова, 

приватна особа (громадянин України, особа 

без громадянства, громадянин іноземної 

держави), якій до моменту вчинення злочину 

виповнилося 14-ть років, а за ч. 3 та 4 ст. 296 

КК за ознакою «… вчинені особою раніше 

судимою за хуліганство» - суб’єкт є 

спеціальний». Характерним є те, що стосовно 

суб’єкта злочину, передбаченого ст. 297 КК 

також відсутні протиріччя оскільки таким 

визнають фізичну осудну особу, якій 

виповнилося 16-ть років [1, с. 870; 2, с. 669; 3, 

с. 332; 4, с. 378; 5, с. 613;]. Проте й це 

визначення суб’єкта неповне, що зумовлює 

запропонувати авторське його визначення: 

Суб’єктом злочину наруга над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом 

померлого є фізична осудна приватна, 

неслужбова особа, якій до моменту вчинення 

злочину виповнилося 16-ть років». Не містять 

протиріч погляди щодо суб’єкта злочинів, 

передбаченого ст. 298 КК оскільки автори 

вбачають таким за чч. 1, 2, 3, 4, цієї статті 

фізичну осудну особу, яка на час вчинення 

злочину досягла 16-річного віку, а за ч. 5 – 

спеціальний,  а саме службова особа [1, с. 874; 

3, с. 336; 2, с. 673; 4, с. 381], але це визначення 

є неповним та потребує належного 

формулювання : «Суб’єктом злочину 

незаконне проведення пошукових робіт на 

об'єкті археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об'єктів 

культурної спадщини за чч. 1-4 цієї статті є 

фізична осудна приватна, неслужбова особа 

(громадянин України, особа без громадянства, 

громадянин іноземної держави), якій до 

моменту вчинення злочину виповнилося 16-ть 

років, а за ч. 5 ст. 298 КК – будь-яка службова 

особа, яка вчинила злочин, передбачений 

частинами 2 або 3 цієї статті, з використанням 

свого службового становища». Стосовно 

суб’єкта злочину, передбаченого ст.. 298-1 КК 

є одностайність у поглядах, а саме, що таким 

за ч. 1 та 2 цієї статті є фізична осудна особа, 

яка досягла 16-річного віку, а за ч. 3 – 

службова особа, яка вчинила злочин з 

використанням свого службового становища 

[1, с. 876; 2, с. 710; 4, с. 383]. Це визначення є 

неповним, а тому  пропонується наступне : 

«Суб’єктом злочину знищення, пошкодження 

або приховування документів чи унікальних 

документів Національного архівного фонду за 

частинами 1 і 2 ст. 298-1 КК є фізична осудна, 

приватна, неслужбова особа (громадянин 

України, особа без громадянства, громадянин 

іноземної держави), якій до моменту вчинення 

злочину виповнилося 16-ть років, а за ч. 3 цієї 

статті суб’єктом злочину є службова особа». 

Щодо суб’єкта злочину, передбаченого ст. 299 

КК також немає розходження у його розумінні 

: таким є фізична осудна особа, яка досягла 16-

річного віку [1, с. 877; 2, с. 679; 5, с. 877], але 

вона має обмежений зміст, тому потребує 

наступного формулювання : «Суб’єктом 

злочину жорстоке поводження з тваринами є 

фізична осудна, приватна, неслужбова особа 

(громадянин України, особа без громадянства, 

громадянин іноземної держави), якій до 

моменту вчинення злочину виповнилося 16-

років». Стосовно суб’єкта злочину, 

передбаченого ст. 300 КК відсутні розбіжності, 

а отже таким суб’єктом розуміють фізичну 

осудну особу, яка досягла 16-річного віку, 

суб’єктом збуту таких товарів є особа, якій на 

момент вчинення злочину виповнилося 18 

років. [1, с. 879; 2, с. 683; 4, с. 386]. Проте це 

визначення неповне і потребує нового 

формулювання : «Суб’єктом злочину ввезення, 

виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість 

та дискримінацію є фізична осудна, приватна, 

неслужбова особа (громадянин України, особа 

без громадянства, громадянин іноземної 

держави), якій до моменту вчинення злочину 

виповнилося 16-років, а за збут неповнолітнім 

чи розповсюдження серед них творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість 

та дискримінацію  (ч. 2 ст. 300), несуть особи, 

які на момент вчинення злочину досягли 18-ть 

років». У відношенні суб’єкта злочинів, 

передбачених стст. 301-304 КК, існують такі ж 

типові неточності стосовно їх змісту та 

враховуючи обмежений обсяг роботи 

запропонуємо авторські їх визначення  : 1) 

«Суб’єктом злочину ввезення, виготовлення, 

збут і розповсюдження порнографічних 
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предметів є фізична осудна, приватна, 

неслужбова особа (громадянин України, особа 

без громадянства, громадянин іноземної 

держави), якій до моменту вчинення злочину 

виповнилося 16-років, а суб’єктом 

примушування неповнолітніх до участі у 

створенні таких творів - особа 18 річного 

віку»; 2) «Суб’єктом злочину створення або 

утримання місць розпусти і звідництво є 

фізична осудна особа, приватна або службова 

особа (громадянин України, особа без 

громадянства, громадянин іноземної держави), 

якій до моменту вчинення злочину виповни-

лося 16 років, а за ч. 2 цієї статті, за ознакою 

«ті самі дії, вчинені… особою, раніше 

судимою за цей злочин» - спеціальний суб’єкт, 

натомість за ч. 3 цієї статті – особа, якій 

виповнилося 18 років, але коли цей злочин 

вчиняє службова особа з використанням влади 

чи службового становища, то дії мають 

кваліфікуватися за ст. 302 та за ст. 364 КК»; 3) 

«Суб’єктом злочину сутенерство або втягнен-

ня особи в заняття проституцією є фізична 

осудна, приватна, неслужбова особа (громадя-

нин України, особа без громадянства, 

громадянин іноземної держави), якій до мо-

менту вчинення злочину виповнилося 16 років, 

суб’єктом втягнення в заняття проституцією, 

примушування до нього або сутенерства, 

вчинених щодо неповнолітнього (неповно-

літніх), малолітнього (малолітніх), - особа, якій 

до моменту вчинення злочину виповнилося 18 

років, а в ч. 2 ст. 303 КК вказані спеціальні 

суб’єкти злочину: за ознакою «дії, передбачені 

частиною першою цієї статті, вчинені… 

службовою особою з використанням службо-

вого становища» суб’єктом є службова особа, 

ознаки якої зазначені в частинах 3 та 4 ст. 18 

КК; за ознакою «дії, передбачені частиною 

першою цієї статті, вчинені… особою, від якої 

потерпілий був у матеріальній чи іншій 

залежності» - це особа, від якої потерпілий 

перебував у стані залежності»; 4) «Суб’єктом 

злочину  втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність за ч.1 ст. 304 та за ч. 2 цієї статті (за 

ознакою «ті самі дії, вчинені щодо малолітньої 

особи»), є фізична осудна, приватна, неслуж-

бова особа (громадянин України, особа без 

громадянства, громадянин іноземної держави), 

якій до моменту вчинення злочину виповни-

лося 18 років (лише чужа людина щодо потер-

пілого), у той же час за ознакою «ті самі дії, 

вчинені щодо неповнолітніх та малолітніх… 

батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опіку-

ном чи піклувальником, або особою, на яку 

покладено обов'язки щодо виховання потерпі-

лого чи піклування про нього», таким спеці-

альним суб’єктом можуть бути, перераховані в 

ч.2 цієї статті, особи».  

Висновки та пропозиції. Проведене нами 

дослідження суб'єктів злочинів проти 

громадського порядку та моральності 

зобов’язує нас стверджувати, що: 1) судження 

стосовно суб’єкта цих злочинів суперечливі та 

страждають неповнотою; 2) відсутнє 

повноцінне дослідження суб’єктів цих 

злочинів; 3) існує неточне трактування новел у 

плані суб’єкта цих злочинів.  
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Харь И.А.  

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ 

В статье раскрываются  общетеоретические положения, касающиеся субъекта преступлений. Автором 

исследуются субъекты преступлений против общественного порядка и нравственности, предусмотренные 

статьями 293-304 Уголовного кодекса Украины, предлагаются определения этих субъектов преступлений. 

Проведенное исследование позволяет автору дать свое, авторское определение субъектов преступлений 

против общественного порядка и нравственности, предусмотренные статьями 293-304 Уголовного кодекса 

Украины, и сделать выводы относительно противоречивости суждений относительно субъекта этих 

преступлений, некоторых из взглядов на специальный субъект и его признаки и тому подобное. 

Ключевые слова: субъект преступления, общественный порядок, нравственность, специальный субъект, 

физическое лицо, должностное лицо. 

 

Khar I.O. 

THE SUBJECT OF CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER AND MORALITY 

In this article, the general theoretical matters concerning the subject of a crime are researched. The author investigates 

subjects of crimes against public order and morality under Articles 293-304 of the Criminal Code of Ukraine. The 

definitions of the subjects of the mentioned crimes are suggested. As a result of the research, the author formulates his 

own definition of the subject of crimes against public order and morality under Articles 293-304 of the Criminal Code 

of Ukraine. The conclusions concerning contractor character of viewpoints on the subject of the mentioned crimes and 

his features are also made. 

Keywords: Subject of a Crime; Public Order; Morality; Special Subject; Natural Person; Public Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


