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ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ЯК ЗАСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЯК ПРЕДМЕТ 

ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Питання вогнепальної зброї у кримінальному праві посідає важливе місце, оскільки чимало злочинів 

вчиняється із застосуванням або використанням такого роду зброї, що посилює їх суспільну небезпечність 

та, відповідно, загрозу як для суспільного порядку в державі, так і для життя та здоров’я, цілісності права 

власності громадян. Не дарма, на думку окремих науковців, застосування або використання вогнепальної 

зброї пропонується визнати як обтяжуючу обставину при призначенні покарання. Актуалізує дану тематику 

також і те, що й досі не прийнято нормативно-правового акту, який би регулював суспільні відносини 

пов’язані з носінням, зберіганням та використанням (застосуванням) зброї. Більше того, станом на сьогодні 

відсутнє легальне визначення поняття «вогнепальна зброя». 

Саме тому тема вогнепальної зброї у кримінальному праві стала предметом дослідження таких 

науковців як Б. М. Головкін, Л. М. Кулик, Є. В. Лащук, О. П. Литвин, С. В. Албул та інші. Проте багато 

питань все ще залишаються не вирішеними. 

Потрібно справедливо відзначити, що спроби прийняти Закон України «Про зброю» були 

неодноразові, проте все так і залишилось на рівні законопроектів. Так, в одному із таких проектів закону, 

який зокрема вносився народними депутатами В. Мойсиком, О. Бандуркою, М. Маркуш, В. Нечипоруком, 

С. Сінченком та іншими міститься визначення вогнепальної зброї: «Вогнепальна зброя - зброя, в якій снаряд 

приводиться в рух миттєвим вивільненням хімічної енергії заряду пороху чи іншої пальної суміші». Для 

кримінального права таке визначення має вирішальне значення, адже дозволяє відмежувати, наприклад, 

вогнепальний револьвер, пістолет від власне пневматичної зброї. Таке розмежування відіграє важливе 

значення при кваліфікації злочинного діяння. Для того, щоб розкрити дане питання розглянемо спочатку, 

що ж таке засоби вчинення злочину та предмет злочинного посягання. 

Відповідно до теорії кримінального права, засоби вчинення злочину – це предмети матеріального 

світу, що застосовуються злочинцем при вчиненні суспільно небезпечного діяння. Вони поділяються на 

знаряддя та інші засоби вчинення злочину. Знаряддя – це  предмети, використовуючи які, особа вчиняє 

фізичний вплив. До інших засобів вчинення злочину можна віднести підроблені документи, формений одяг, 

тощо. Предметом злочинного посягання є предмети матеріального світу, у зв’язку з якими чи з приводу яких 

вчиняється злочин [1, с. 144-145]. Так, наприклад, вогнепальна зброя як засіб вчинення злочину може 

застосовуватись у таких злочинах як «розбій», «грабіж», «вимагання» тощо, а як предмет злочину – у таких 

як «викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 

радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим 

становищем», «незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, 

незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових 

речовин чи вибухових пристроїв» та інші. 

Взагалі предмет злочину є факультативною ознакою злочину, якщо на нього прямо не вказано в статті 

Кримінального кодексу України. В останніх із наведених вище злочинів прямо вказується на вогнепальну 

зброю, тому при кваліфікації злочинного діяння буде мати значення лише та зброя, яка відноситься до 

вогнепальної. Якщо ж, приміром, це буде не вогнепальна, а пневматична зброя, то даних складів злочину не 

буде. Отже, у злочинах в яких вогнепальна зброя є предметом злочинного посягання, наявність саме 

вогнепальної зброї є ключовим елементом при кваліфікації відповідного діяння. 

Чого не скажеш при кваліфікації злочинних діянь у випадках, коли вогнепальна зброя є засобом 

вчинення злочину. Так, у зазначених статтях не вказується конкретний вид засобу вчинення злочину, лише 

зазначається, що такі діяння мають бути поєднані з насильством або погрозою застосування такого 

насильства. Тобто, таке насильство може застосовуватись як за допомогою вогнепальної зброї, так і без неї: 

завдяки фізичним можливостям особи-злочинця, за допомогою холодної зброї чи навіть муляжу 

вогнепальної зброї (адже жінка, чи навіть чоловік у стані сильної схвильованості та страху, не зможе 

відрізнити справжню вогнепальну зброю від муляжу). Тому в злочинних діяннях, у яких вогнепальна зброя 

може використовуватись як засіб вчинення злочину, наявність саме вогнепальної зброї на кваліфікацію 

діяння не впливатиме.  

Отже, враховуючи все вищесказане можна прийти до висновку, що за чинним законодавством 

використання та застосування вогнепальної зброї як засобу вчинення злочину на кваліфікацію злочинного 
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діяння не впливає, натомість у злочинах, де вогнепальна зброя є предметом злочинного посягання, наявність 

саме вогнепальної зброї є обов’язковою ознакою складу злочину.  
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПІДОЗРЮВАНИМИ 

Положення нового КПК України, що змінив порядок кримінального провадження, проведення 

слідчих (розшукових) дій, зумовлює необхідність тлумачення певних законодавчих положень, розробки 

криміналістичних рекомендацій. 

Слідчі (розшукові) дії - це регламентовані кримінально-процесуальним законом процесуальні дії, що 

спрямовані на збирання, фіксацію та перевірку доказів. Залежно від прийомів отримання інформації слідчі 

дії можна поділити на вербальні, нонвербальні та змішані. Вербальними є слідчі дії, у результаті яких 

одержується словесна інформація. До них можна віднести допит та одночасний допит. Нонвербальними 

називають такі слідчі дії, у результаті яких слідчий, прокурор отримує інформацію, що міститься в об'єктах 

матеріального світу і виражається в предметно-просторових ознаках, таких як форма, колір, обсяг тощо. До 

нонвербальних слідчих дій можна віднести огляд, освідування, виїмку, обшук. Решта слідчих дій є 

змішаними, у ході яких отримується інформація як словесна, так і та, що міститься в об'єктах матеріального 

світу [3 с. 291]. 

Найважливіше значення встановлення психологічного контакту має при проведенні вербальних 

слідчих (розшукових) дій. Однак тактика проведення як слідчих (розшукових) дій змішаного характеру, так 

і нонвербальних, супроводжується спілкуванням їх учасників, налагодженням комунікацій. За окремих умов 

встановлення психологічного контакту має принципове значення, адже забезпечує ефективне проведення 

слідчих (розшукових) дій за умов сприятливих безконфліктних слідчих ситуацій. 

Любий вид слідчих (розшукових) дій починається з встановлення психологічного контакту, тобто 

такого налаштування до спілкування, яке може призвести до найбільш ефективних результатів. 

Психологічний контакт в своєрідній формі спілкування, яка має місце в судочинстві, обумовлює отримання 

доказової інформації, яка сприяє встановленню об’єктивної істини. Поняття «психологічний контакт» 

обумовлює, конкретний вплив на психіку осіб, які вступають в спілкування. Психологічний вплив при 

встановлені контакту може мати різні форми та зумовлений рядом обставин, серед яких необхідність 

встановлення контакту, його ціль, прийоми впливу, використання емоційного стану осіб під час спілкування 

та бажання надавати необхідну інформацію. [5 с. 65] 

Емоційний фон впливу формується з перших хвилин спілкування слідчого з будь-яким учасником 

розслідування. Тому успіх цього спілкування, а й відповідно, вирішення завдань, які стоять перед слідчим, в 

значній мірі залежать від рівня психологічного контакту, досягнутого з особою, з якою доведеться 

працювати. [4 с. 25] 

Слідчий повинен розробляти тактику слідчих (розшукових) дій з урахуванням психологічних 

особливостей неповнолітнього підозрюваного. Успіх слідчих (розшукових) дій значною мірою визначається 

достатньою обізнаністю слідчого про особу, з якою буде проведено слідчу (розшукову) дію.  

Важливим питанням підготовки до слідчої (розшукової) дії з неповнолітнім підозрюваним є 

створення обставин, що мають сприяти встановленню психологічного контакту і одержанню необхідної 

інформації. Треба заздалегідь підготувати перелік обставин, зміст яких необхідно з’ясувати у 

неповнолітнього підозрюваного. Виконання цього завдання забезпечується складанням плану. 

Для зняття стану напруженості, хвилювання, неспокійності, тривожності, неприязні, підозрілості під 

час слідчих (розшукових) дій варто встановити з неповнолітнім психологічний контакт, застосовуючи при 

цьому ряд психологічних прийомів. Наприклад стосовно допиту мова йде про правило «накопичення згоди» 

- на початку допиту задаються питання лише з позитивними відповідями, що не викликають тривоги, 

поступово вони ускладнюються, наближуються до суті проблеми; демонстрація спільності поглядів, оцінок, 

інтересів (гендерна рівність, місце проживання, земляцтво, захоплення); прийом «психологічного 

прогладжування» - визнання слідчими позитивних якостей допитуваного, наявності правоти в його 

позиціях, словах, вияв розуміння (це заспокоює неповнолітнього, підвищує почуття впевненості, 

доброзичливості зі сторони допитуючого); зайняте відносно один одного місце партнерів по спілкуванню; 

частота і стійкість візуального контакту; наявність природної, невимушеної міміки, жестів, схожість манери 

спілкування [6 с. 65]. Вказані тактичні прийоми є актуальними при проведенні й інших слідчих 

(розшукових) дій.  


