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ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ І 

НЕГАТИВНИХ СТОРІН ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ СТОСОВНО 

ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 
 

У даній статті розглянуто питання правових підстав застосування вогнепальної зброї у разі її легалізації, зроблено правовий аналіз 
та визначено позитивні та негативні сторони легалізації вогнепальної зброї в Україні, зроблено висновок, що легалізація 
вогнепальної зброї в України може призвести до невизначеної кількості жертв, що вже передбачає собою переважання негативних 
сторін прийняття закону аніж позитивних, так як людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, 
згідно ст. 3 Конституції України визнаються найвищою соціальною цінністю. Зроблено висновок, що на даному етапі становища 
України легалізація вогнепальної зброї не є доцільною, а у випадку легалізації вогнепальної зброї необхідно поширити заборону на її 
володіння на осіб, що були засуджені за визначені злочини, крім тих, що визначено у законопроекті. 
Ключові слова: застосування зброї, Кримінальний кодекс України, легалізація зброї, право на зброю, цивільна вогнепальна зброя і боєприпаси. 

 

Постановка проблеми. Дискусії в політичній 
та науковій сфері стосовно легалізації зброї ве-
дуться вже не перший рік та питання досі залиша-
ється не врегульованим. Гостро питання легаліза-
ції зброї стало після анексії Криму Російською 
Федерацією, конфліктів у Донецькій і Луганській 
областях та сплеску злочинності із використан-
ням та застосуванням вогнепальної зброї на тере-
нах всієї держави. Науковці викладають свої дум-
ки висловлюючи суперечливі та схвалюючі пог-
ляди стосовно цієї проблеми. Для всебічного дос-
лідження даної теми необхідно проаналізувати 
нормативно-правову базу щодо зброї в Україні та 
становище певних осіб, яким буде надано 
можливість на придбання та володіння зброєю. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій: 
Дослідженням проблеми стосовно легалізації 
вогнепальної зброї в Україні займались: О.Ю. 
Бусол, В.Г.Веремко, А.М.Колосок, С.М.Шумі-
ленко, Р.Є.Чорнобривець. Однак у досліджен-
нях не в повному обсязі розкривається пробле-
ма негативних наслідків легалізації вогнепаль-
ної зброї в Україні. 

Мета статті: Основною метою роботи є 
правовий аналіз законодавства щодо вогнепа-
льної зброї в Україні, оцінка настання таких 
наслідків, окреслення переліку статей, які необ-
хідно додати до законопроекту, як осіб раніше 
засуджених, які не мають права на придбання 
вогнепальної зброї та користування нею, 
визначення негативних і позитивних сторін 
легалізації вогнепальної зброї в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна, як кожна держава, яка розвивається 
має свої певні конфлікти та суперечності. Після 
анексії Криму, подій на Сході України та погір-
шенням криміногенної обстановки загостри-
лось питання щодо легалізації зброї.  

На розгляд даного питання було запропоно-
вано законопроект № 1222 «Про зброю» від 
10.09.2019 р. в якому визначено, що громадяни 
України отримають право на цивільну вогнепа-
льну зброю (крім категорії осіб визначених цим 
законопроектом). 

 Цивільна вогнепальна зброя і боєприпаси – 
вогнепальна зброя та боєприпаси, які не 
заборонені Законом для цивільного обігу, які 
можуть перебувати у власності фізичних осіб 
та юридичних осіб приватного права у порядку, 
визначеному цим Законом. [2, ст. 1, п. 48] 

Проектувальник Закону визначає чотири 
категорії цивільної зброї та боєприпасів: 

1 - пневматична зброя калібру до 4,5 мм і 
швидкістю польоту метального елементу до 
100 м/с; вогнепальна зброя під патрон 
«Флобера» калібру до 4,5 мм та боєприпаси до 
неї; газова зброя; луки та арбалети з силою 
натяжіння тетиви не більше 40 кг; інша зброя, 
яка не належить до другої, третьої, четвертої 
категорії та не заборонена в цивільному обігу 
(обороті); [2, ст. 3, п. 1] 

2 - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна 
зброя; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм 
і швидкістю польоту метального елементу 
понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон 
«Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси 
до неї, луки та арбалети, не віднесені до першої 
категорії; [2, ст. 3, п. 2] 

3 - довгоствольна вогнепальна нарізна і 
комбінована вогнепальна зброя та боєприпаси 
до неї; [2, ст. 3, п. 3] 

4 - короткоствольна нарізна вогнепальна зброя 
та боєприпаси до неї; короткоствольна 
гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена 
для стрільби боєприпасами, спорядженими 
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еластичними метальними елементами менш 
смертельної дії та боєприпаси до неї. [2, ст. 3, п. 4] 

Обов’язковій реєстрації підлягає тільки 
цивільна зброя другої, третьої та четвертої 
категорії. [2, ст. 5, п. 5] 

Дозвіл видається строком на 5 років. 
Громадянам, які досягли 16, 18, 21 років бу-

дуть мати право власності та відчуження циві-
льної зброї та боєприпасів відповідно до кате-
горій (перша -16 років, друга - 18 років; третя та 
четверта – 21 рік.  Виходячи з цього положення 
можна одразу визначити, що надається можли-
вість мати зброю особам, які ще не отримали пов-
ну середню освіту та які ще в повній мірі не мо-
жуть усвідомлювати відповідальність за порушен-
ня правил користування цією зброєю. [2, ст. 11, 13] 

Як приклад можна згадати події у Керчі 
17.10.2018 року. Так, звичайно, злочинець – 
особа, яка досягла 18-річного віку та легально 
придбала зброю, отримавши відповідний 
документ на неї, але перебуваючи на навчанні 
у коледжі. Цей випадок є одиничним, але при 
наявності зброї в учнів старших класів сварка 
побутового характеру може призвести до 
стрільби у школі та як результат необмежену 
кількість постраждалих. [8, с. 1] 

Звертаючи увагу на перехідний вік, то мож-
на охарактеризувати підлітків як осіб у яких 
проявляється певна спрямованість на досягнен-
ня незалежності, змінюється поведінка, ство-
рюється мета щодо отримання авторитету у 
суспільстві. 

Такий вік характеризується підвищеною агре-
сією та неконтрольованою поведінкою підлітка 
(в основному чоловічої статі), що в подальшому 
можна спостерігати при вчиненні хуліганських 
дій поєднаних із вживанням алкоголю та нарко-
тичних речовин. Є характерними підліткові ста-
теві відносини та глибокі почуття, які у випадку 
несприятливого результату є причиною сплеску 
емоцій та неконтрольованих дій, що є основною 
причиною більшості самогубств серед підлітків.  

Проектувальник Закону цей фактор залишає 
не розглянутим. 

Відповідно до законопроекту створюється та 
ведеться Єдиний державний реєстр цивільної 
зброї – єдина державна інформаційно-пошукова 
система обліку зброї, що містить відомості про 
права на зброю, а також про об’єкти та суб’єкти 
цих прав. [2, ст. 5] 

Право на таку зброю будуть мають громадя-
ни які є дієздатними, психічно здоровими та ті, 
які не мають судимостей за певні види 
злочинів, а саме:  

1) злочини проти основ національної 
безпеки України;  

2) тяжкі або особливо тяжкі умисні злочини 
проти життя чи здоров’я особи незалежно від 
кваліфікації за статтями Кримінального 
кодексу України;   

3) злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості;  

4) злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку; 

5) злочини, відповідальність за вчинення яких 
передбачена статтями: 146, 146-1, 147, 149, 255 
- 258-5 Кримінального кодексу України. [2, ст. 13] 

Виходячи з цього можна підсумувати те, що 
особам, які були раніше засуджені за наступні 
види злочинів може бути надано право на прид-
бання та відчуження зброї, не дивлячись на те, 
що для кожної категорії злочинів характерна 
погроза або застосування зброї, порушення 
правил поводження з нею, можливе порушення 
психіки (у осіб, які не перебувають на обліку), 
схильність до вживання наркотичних речовин 
(також у осіб, які не перебувають на обліку), що 
є обставиною, яка обтяжує покарання, наяв-
ність схильності до скоєння злочину пов’яза-
ного зі зброєю: 

1) Злочини проти власності - ст. 186 
(грабіж), ст. 187 (розбій); 

2) Злочини проти громадської безпеки - ст. 262 
(викрадення, привласнення, вимагання вогне-
пальної зброї, бойових припасів, вибухових ре-
човин чи радіоактивних матеріалів або заволо-
діння ними шляхом шахрайства або зловживан-
ня службовим становищем), ст. 263 (незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами), ст. 264 (недбале 
зберігання вогнепальної зброї або бойових 
припасів);  

3) Злочини у сфері обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 
населення - ст. 307 (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, переве-
зення, пересилання чи збут наркотичних засо-
бів, психотропних речовин або їх аналогів); ст. 
309 (незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення и переси-
лання наркотичних засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів без мети збуту); ст. 311 
(незаконне виробництво, виготовлення, прид-
бання, зберігання, перевезення чи пересилання 
прекурсорів); ст. 314 (незаконне введення в 
організм наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів); ст. 316 (незаконне 
публічне вживання наркотичних засобів); 

4) Злочини проти авторитету органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян - ст. 350 (погроза або наси-
льство щодо службової особи чи громадянина, 
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який виконує громадський обов’язок); ст. 341 
(захоплення державних або громадських будівель 
чи споруд); ст. 342 (опір представникові влади, 
працівникові правоохоронного органу, державно-
му виконавцю, члену громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовцеві, уповноваже-
ній особі Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб); ст. 345 (погроза або насильство щодо пра-
цівника правоохоронного органу); ст. 346 (погроза 
або насильство щодо державного чи громадського 
діяча); ст. 348 (посягання на життя працівника 
правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону або військовослужбовця); ст. 
349 (захоплення представника влади або праців-
ника правоохоронного органу як заручника);  

5) Злочини проти правосуддя – ст. 377 
(погроза або насильство щодо судді, народного 
засідателя чи присяжного); ст. 379 (посягання 
на життя судді, народного засідателя); ст. 391 
(злісна непокора вимогам адміністрації устано-
ви виконання покарань); ст. 393 (втеча з місця 
позбавлення волі або з-під варти); ст. 394 (втеча 
із спеціалізованого лікувального закладу); ст. 
398 (погроза або насильство щодо захисника чи 
представника особи); ст. 400 (посягання на 
життя захисника чи представника особи у зв’яз-
ку з діяльністю, пов’язаною з наданням право-
вої допомоги); 

6) Злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби (військові злочини) 
– ст. 405 (погроза або насильство щодо началь-
ника); ст. 408 (дезертирство); ст. 410 (викраден-
ня, привласнення, вимагання військовослуж-
бовцем зброї, бойових припасів, вибухових або 
інших бойових речовин, засобів пересування, 
військової та спеціальної техніки чи іншого вій-
ськового майна, а також заволодіння ними 
шляхом шахрайств); ст. 414 (порушення правил 
поводження зі зброєю, а також із речовинами і 
предметами, що становлять підвищену небез-
пеку для оточення); ст. 433 (насильство над 
полоненими у районі воєнних дій).  

Дану категорію проектувальники Закону не 
включають до осіб, які не можуть реалізувати 
право отримання дозволу на зброю другої, тре-
тьої та четвертої категорії, але наявність зброї у 
осіб раніше засуджених за вищезазначені злочи-
ни не менш небезпечна для життя та здоров’я 
осіб ніж та, яка є запропонована. 

У випадку знайдення особою зброї, її дії бу-
дуть розцінюватись відповідно до ст. 337 Цивіль-
ного кодексу України «особа, яка знайшла загуб-
лену річ, зобов’язана негайно повідомити про це 
особу, яка її загубила, або власника речі і повер-
нути знайдену річ цій особі» [7, cт. 337, п. 1], 

«особа, яка знайшла загублену річ має право 
зберігати її у себе або здати на зберігання поліції, 
або органові місцевого самоврядування, або 
передати знахідку особі, яку вони вказали» [6, cт. 
337, п. 1]. 

Також в разі знайдення такої зброї особа має 
право на реєстрацію цієї зброї за собою, якщо 
має дозвільний документ відповідної категорії. 
В разі відсутності дозвільного документу особа 
має право отримати його на протязі 180 днів 
або письмово заявити про небажання отриман-
ня документу да відчужити його особі, яка має 
дозвільний документ. 

Аналізуючи статтю 337 Цивільного кодексу 
можна визначити, що зі ст. 263 Кримінального 
кодексу України виключаються певні види 
зброї, та в свою чергу частково втрачає свою 
силу, щодо кримінальної відповідальності за 
носіння, зберігання, передачу деяких видів 
вогнепальної зброї та бойових припасів. 

Згідно ст. 26 законопроекту дозволяється 
носіння та транспортування цивільної зброї та 
боєприпасів: 

для першої категорії – не передбачено; 
для другої та третьої категорії – у кейсах, 

футлярах, чохлах та інших засобах для 
транспортування зброї; [2, ст. 26, п. 5] 

для четвертої – у кобурах, чохлах, сумках 
тощо. [2, ст. 26, п. 3] 

Найбільш важливою нормою у цьому Законі 
є питання щодо використання цивільної зброї 
для захисту від протиправних посягань.  

Проектувальник Закону визначає 4 випадки: 
1) Для захисту себе чи інших осіб від кримі-

нальних правопорушень або замаху на їх вчинення; 
2) Для захисту свого майна та/або майна 

інших осіб від кримінальних правопорушень 
чи замаху на їх вчинення; 

3) Для затримання особи, яка вчиняє 
кримінальне правопорушення, чи безпосередньо 
після вчинення кримінального правопорушення, 
чи під час безперервного переслідування особи, 
яка підозрюється у його вчиненні; 

4) Для захисту від нападу тварини, яка 
безпосередньо загрожує життю чи здоров’ю 
людей, чи негайного відвернення реальної 
загрози такого нападу. [2, ст. 34] 

Відсилаючись до Закону України «Про На-
ціональну поліцію України», де окреслено 12 
випадків застосування вогнепальної зброї та 3 
випадки використання, то можна визначити, 
що у разі прийняття цього закону у громадян 
буде більше підстав для використання і засто-
сування вогнепальної зброї ніж у працівників 
поліції. Лише у пункті № 3 громадяни отри-
мають більше можливостей ніж поліцейський, 
який уповноважений застосувати вогнепальну 
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зброю для затримання особи, яку застали під 
час вчинення тяжкого або особливо тяжкого 
злочину і яка намагається втекти. [4, ст. 46, п. 4] 

Особа, яка правомірно застосувала зброю, не 
підлягає адміністративній чи кримінальній від-
повідальності та не зобов’язана відшкодовувати 
шкоду (моральну та/або матеріальну), завдану 
внаслідок застосування нею зброї. Обов’язок 
щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок 
правомірного застосування зброї, покладається 
на особу (осіб), яка вчинила протиправні дії, що 
призвели до застосування зброї чи на спадко-
ємців таких осіб, в межах вартості їхніх часток 
успадкованого від правопорушника майна. 

Висновки та пропозиції. Беручи до уваги 
всі наведенні у дослідженні негативні сторони 
легалізації вогнепальної зброї в Україні, можна 
зробити висновок, що легалізація призведе до: 
1) збільшення кількості постраждалих від вог-
непальної зброї; 2) значного погіршення кримі-
ногенної обстановки в окремих районах Укра-
їни; 3) особи, які займаються злочинним про-
мислом зможуть придбати та застосовувати 
вогнепальну зброю в своїх цілях маскуючи це 
під необхідну оборону; 4) замахів на державних 
службовців із застосуванням вогнепальної зброї; 
5) у громадян з’явиться більше прав на засто-

сування вогнепальної зброї ніж у поліцейських, 
що в свою чергу призведе до збройного супроти-
ву працівникам поліції під час несення служби.  

Позитивними сторонами може виступати: 1) 
самозахист громадян свого житла від замахів 
крадіїв; 2) внесення інформації до гільзотеки, 
що дозволить за гільзою встановити власника 
зброї; 3) можливість придбання зброї та її 
зберігання з метою колекціонування.  

В якості пропозицій – 1) підвищення мініма-
льного віку для отримання права власності на 
зброю – 18 років; 2) внести до законопроекту 
поправку відносно осіб, яким може бути надано 
право власності на зброю (згідно переліку виз-
наченому у дослідженні); 3) норму у ст. 34 ч. 1 
п. 3 викласти у такій редакції «для затримання 
особи, яка вчиняє тяжкий або особливо тяжкий 
злочин, чи безпосередньо після його вчинення 
або під час безперервного переслідування особи, 
яку застали під час скоєння тяжкого або особ-
ливо тяжкого злочину та яка намагається втекти». 

Підтримую аргументовану відповідь 
Президента України В.О. Зеленського на 
електронну петицію № 22/053416-еп «Навести 
порядок з обігом зброї, а порядок – це Закон» 
від 22.05.2019 р., що легалізація обігу в державі 
зброї вбачається передчасною. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОН ПРИНЯТИЯ 
ЗАКОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНЕ 
В данной статье рассмотрен вопрос правовых оснований применения огнестрельного оружия в случае его легализации, сделан 
правовой анализ и определены положительные и отрицательные стороны легализации огнестрельного оружия в Украине, сделан 
вывод, что легализация огнестрельного оружия в Украине может привести к неопределенному количеству жертв, что уже 
предусматривает собой преобладание отрицательных сторон принятия закона, чем положительных, так как человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, согласно ст. 3 Конституции Украины признаются 
наивысшей социальной ценностью. Сделан вывод, что на данном этапе положения Украины легализация огнестрельного оружия 
не является целесообразной, а в случае легализации огнестрельного оружия необходимо распространить запрет на его владение 
на лиц, которые были осуждены за определенные преступления, кроме тех, что определенно в законопроекте.  
Ключевые слова: применение оружия, Уголовный кодекс Украины, легализация оружия, право на оружие, гражданское 
огнестрельное оружие и боеприпасы. 
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LAW ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE POSITIVE AND NEGATIVE PARTIES IN ACCEPTING THE LAW 
REGARDING THE LEGALIZATION OF THE FIREARMS IN UKRAINE 
This article discusses the legal basis for the use of firearms in case of their legalization, makes a legal analysis and identifies the positive and negative 
aspects of the legalization of firearms in Ukraine, concludes that the legalization of firearms in Ukraine can lead to an undetermined number of victims, 
which already provides the predominance of the negative aspects of the adoption of the law than the positive, as a person, his life and health, honor 
and dignity, integrity and security according to art. 3 of the Constitution of Ukraine are recognized as the highest social value. It is concluded that at 
this stage of the provision of Ukraine, the legalization of firearms is not advisable, and in the case of the legalization of firearms, it is necessary to extend 
the ban on its possession to persons who were convicted of certain crimes, except for those specified in the bill. 
Keywords: use of weapons, the Criminal Code of Ukraine, legalization of weapons, the law to weapons, civilian firearms and ammunition.  


