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242 КПК України поняття негласних слідчих (розшукових) дій в частині положення, що не підлягає 

розголошенню, факт їх проведення недосконалий, оскільки їх результати таки будуть і повинні міститись в 

матеріалах кримінальної справи, яка відповідає засадам кримінального провадження [3, ст. 83]. Якщо добуті 

негласним шляхом докази не надавати до судового розгляду через їх таємність, то виникає питання взагалі 

доцільності їх проведення, адже слідчий збирає докази, щоб надалі вони набули статусу доказів у судовому 

розгляді кримінальної справи. У зв’язку з цим Р.Ю. Савонюк вважає, що поєднання оперативно-розшукової 

та кримінально-процесуальної функцій у розслідуванні кримінальної справи є не тільки неприродною, але й 

небезпечною. Кримінальний процес не повинен одночасно поділятись на гласний, змагальний і таємний. Не 

може одна його частина регламентуватись КПК, а інша - Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» [4, ст.. 209]. 

Отже, негласні слідчі (розшукові) дії, проведення яких КПК покладає на слідчого переважно є за 

природою оперативно-розшуковими заходами. Перспективи подальшого дослідження проблеми вбачаються 

в розробці пропозицій з удосконалення процесуальної форми  негласних слідчих дій. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні на ряду з іншими законопроектами Верховна Рада України розглядає законопроект “Про 

зброю”. Слід звернути увагу, що  Україна залишається єдиною європейською країною, де питання 

придбання, володіння, зберігання та застосування, а також контролю у сфері обігу вогнепальної зброї є 

неврегульоване відповідним законом. Недосконалість існуючого нормативного врегулювання призводить до 

невизначеності у сфері обігу вогнепальної зброї, що є передумовою порушень у цій сфері та має наслідком 

зростання кількості злочинів з її застосуванням. Водночас, у всіх цивілізованих країнах світу, включаючи 

більшість колишніх республік СРСР, відповідні Закони прийняті та ефективно діють, сприяючи наведенню 

реального порядку в суспільстві та зниженню рівня злочинності.[1] 

Базові положення Конституції України встановлюють, що життя людини є вищою цінністю та гарантують 

недоторканість і безпеку особи, її право на захист свого життя, честі й гідності, а також життя, здоров'я, 

честі та гідності членів своєї сім'ї, приватного майна усіма законними засобами самозахисту. Для 

об’єктивного розуміння законопроекту потрібно визначити різновиди зброї: 

 Холодна зброя — ножі, шаблі, мечі, кинжали, 

 Метальна зброя — дротики, пращі, луки. 

 Вогнепальна зброя — усі види пістолетів, рушниць, гармат та ін., що стріляють за рахунок 

миттєвого вибуху пороху та газів, які виштовхують кулю або снаряд. 

 Автоматична зброя — автомати, кулемети, авіагармати та ін., у яких затвор спрацьовує для стрільби 

чергами. 

 Напівавтоматична зброя — пістолет, карабін, гвинтівка та ін., у яких затвор спрацьовує для 

наступного одиночного пострілу. 

 Гладкоствольна зброя — переважно мисливська зброя, з якої стріляють шротом, картеччю та 

жеканами. 

 Нарізна зброя — зброя, внутрішня поверхня дула якої має різь, що надає кулі або снаряду 

обертального руху навколо повздовжньої осі. 

 Зброя масового ураження — зброя дуже великої руйнівної сили. Сюди відноситься: 

 Бактеріологічна (біологічна) зброя  

 Хімічна зброя  

 Ядерна зброя  
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 Високоточна зброя — зброя, як правило керована, здатна вражати ціль першим пострілом (пуском) 

на будь-якій дальності в межах його досяжності. 

 Мисливська зброя — зброя, що використовується для полювання. 

 Спортивна зброя — зброя, що використовується в спортивних змаганнях.[2] 

Потрібно зауважити, що законопроект “Про зброю” передбачає використання зброї виключно з 

метою самозахисту, і тільки при необхідності, дія законопроекту не розповсюджується на: 

 вогнепальну зброю, виготовлену до 1870 року, та її копії при умові, що з неї не можна стріляти 

боєприпасами, призначеними для забороненої в цивільному обігу вогнепальної зброї, або боєприпасами до 

вогнепальної зброї, введення якої в цивільний обіг потребує спеціального дозволу уповноваженого органу.  

 вибухові матеріали, піротехнічні вироби та пускові пристрої до них; 

  колючо-ріжучі предмети та предмети ударно-дробильної дії, виготовлені для використання в 

домашньому господарстві або побуті; 

 зброю військового призначення та боєприпаси до неї, яка перебуває на озброєнні армії; 

 службову зброю, яка перебуває на озброєнні правоохоронних органів, органів державної безпеки, 

державних органів, служб і підрозділів із спеціальними функціями, а також підрозділів відомчої та 

позавідомчої охорони та боєприпаси до неї;  

 ядерну, хімічну, біологічну та будь-яку іншу зброю масового ураження; 

 імітаційно-тренувальну і навчальну зброю та боєприпаси до неї; 

Дія законопроекту не розповсюджується на данні види зброї тому, що самозахист з їх використанням 

неможливий.  

Існує досить розповсюджена суспільна думка про неготовність українського законодавства та 

суспільства вцілому до легалізації короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, зокрема психологи 

стверджують що зараз в Україні досить високий рівень правового нігелізму, недовіри до працівників міліції 

та інших силових структур, тому разом з легалізацією зброї активізуються такі явища як самосуд та навіть 

збройні конфлікти. Також слід врахувати що в Україні досить велика кількість осіб, які вживають 

наркотичні, психотропні та інші речовини, тобто людина знаходячись в стані наркотичного, алкогольного 

сп’яніння не завжди усвідомлює суспільну небезпечність своїх вчинків.  [3] 

Данні висловлювання можна поставити під сумнів тому, що законопроект чітко встановлює 

процедуру придбання та ліцензування зброї, зберігання, порядок застосування, а саме головне - це 

відповідальність у разі порушення норм закону, і жодна людина не буде використовувати зареєстрований 

пістолет, чи іншу законну зброю у злочинних діяннях, так, як на місці злочину обов’язково залишиться куля 

чи гільза, яку за допомогою балістичної експертизи дуже швидко можна ідентифікувати власника данної 

зброї і притягнути його до відповідальності. Крім того можливість придбання зброї є тільки в тих громадян, 

які не притягувались до кримінальної відповідальності, є психічно здоровими, досягли певного віку, 

пройшли спеціальні курси. 

Результати опитування, проведеного компанією Research&Branding Group показують,що 83,9% 

українців виступають проти надання громадянам права на придбання, зберігання і легальне носіння зброї в 

цілях особистої безпеки, при цьому 36% опитуваних ніколи не тримали в руках бойову зброю. 

Від рук окремих злочинців та бандитських угрупувань в Україні щорічно гинуть майже 7 тис. людей. 

До цієї цифри слід додати ще принаймні тисячу осіб, які помирають від вогнепальних поранень. За роки  

незалежності «набігає» доволі жахлива цифра – 160 тисяч громадян України. Щороку міліція фіксує кілька 

десятків злочинів з використанням зареєстрованої вогнепальної зброї. торік таких випадків було 48, і 34 

людини загинули. У 2013 році з використанням вогнепальної зброї було скоєно 357 злочинів. Якщо 

порівнювати ці данні із статистикою дорожньо-транспортних пригод(в 2013 році 6 тисяч людей загинуло, з 

них 2,4 тисячі пішоходів!) то смертність внаслідок використання вогнепальної зброї мізерна.[4] 

Деякі прихильники легалізації стверджують, що зброя зрівняє шанси не підготовленої людини перед 

обличчям злочинця чи групою нападників. Якщо нині хтось із лихими намірами зупиняє людину, то 

починає над нею знущатися, бо впевнений, що жодних засобів захисту в неї немає. А якщо й є якийсь засіб 

самооборони, то він, скоріше, газовий чи травматичний. А от коли злочинці знатимуть, що будь-який 

перехожий може мати бойовий пістолет, це їх стримуватиме. На користь такої теорії доцільно навести 

статистику: 

В Естонії з прийняттям закону про легалізацію зброї рівень насильства зменшився в 5 разів, в 

Молдові — в 2 рази, слід звернути увагу, що ця країна знаходиться на першому місці у світі за вживанням 

алкоголю. В 1987 році у штаті Флорида (США) дозволили громадянам купувати зброю. З тих пір 

злочинність у штаті впала на 21%, у той час як у цілому по країні виросла на 12%. А от у Канаді все 

навпаки. Там раніше зброя продавалася вільно, а після введення жорстких обмежень злочинність  стрибнула 

на 45%.[5] 

Вцілому легалізація вогнепальної зброї призвела до зменшення рівня злочинності, до стимулювання 

виробництва вітчизняної зброї, до покращення торгівельних відносин внаслідок експорту та імпорту зброї, 

можна сказати підвищилась культура населення, тобто громадяни отримали змогу самостійно захищати 

себе, свої інтереси та майно, і як наслідок поважати інтереси та права інших осіб. В деяких європейських 

країнах  легалізація короткоствольної нарізної вогнепальної зброї є необхідним елементом демократичного, 

сучасного суспільства.  
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СМЕРТНА КАРА: МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Останніми роками в публіцистиці і серед певних верств населення знайшла свою актуалізацію 

проблема покарання у вигляді смертної кари. 

Це пов’язано із викриттям таких серійних убивць-монстрів, як Онопрієнко, Ткач, мерзенними 

проявами вбивств, скоєних з особливою жорстокістю. Та й у Західній Європі у зв’язку із погіршенням 

криміногенної ситуації все голосніше чути заклики до повернення смертної кари. Зокрема, що стосується 

Європи то смертна кара застосовується у вироках судів і реально виконується тільки в Республіці 

Білорусь.[2. с.84] 

Смертну кару цілком скасували 96 країн; за всі злочини, окрім особливих обставин – 9; вищу міру 

покарання на практиці скасували 34 країни. Натомість у 58 державах вирішили зберегти. Однак, за даними 

правозахисної організації Amnesty International, у 2011 році лише у 10% країн світу, у 20 зі 198, 

виконувались смертні вироки.[3] 

Що стосується України то проблема смертної кари завжди була є і буде. Пояснюється це активним 

використанням цього виду покарання на протязі значного історичного періоду. Сьогодні смертна кара знову 

набирає популярності серед деяких правників сучасності. Багато з представників правоохоронних органів 

України виступають за відновлення смертної кари у вигляді розстрілу за особливо тяжкі злочини проти 

особо і суспільства. Але після того, як наша держава стала членом Ради Європи відсутність смертної кари є 

обов'язковою умовою для перебуванні держави в Раді Європи.  

Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні, де мораторій на виконання смертних 

вироків уперше почав діяти в 1995 року, незадовго до вступу в цю міжнародну організацію. Проте через 

кілька місяців смертні вироки знову продовжили виконувати, дійшовши висновку, що рішення про 

мораторій було прийнято без дотримання належної процедури. Такий стан речей міг призвести до 

виключення України з Ради Європи, але в 1997 році мораторій на виконання смертних вироків знову почав 

діяти, і з тих пір в Україні вже ніколи нікого не страчували. 30 грудня 1999 року Конституційний Суд 

України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її 

відновлення. У зв'язку з цим, у 2000 році Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального Кодексу 

України, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з офіційного списку кримінальних покарань 

України. [4] 

Згідно рішенням Конституційного  Суду України смертна кара суперечить Конституції України тим, 

що: 

 Конституція  України  визнає людину,  її життя і здоров'я, честь і гідність,  недоторканність і 

безпеку  найвищою  соціальною цінністю і ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, але при цьому 

визначення терміну «свавілля» дано неоднозначно;[5] 

 смертна  кара  як вид покарання суперечить Конституції України,  відповідно  до  якої  "ніхто  не  

може  бути підданий   катуванню,   жорстокому,  нелюдському  або  такому,  що принижує його гідність,  

поводженню чи покаранню"; 

 право  на  життя  належить  людині  від народження і захищається державою.[5] 

Проведені дослідження показують, що близько 80% громадян підтримують уведення смертної 

кари[4]. Слід зазначити, що більшість громадян є некомпетентними у законодавстві України,  дають волю 

своїм емоціям.  

Аналізуючи законодавство і статистику, можна говорити про наступне: 

 утримання ув’язнених коштує близько 14 тис. грн., суспільство обурене тим фактом, що мають 

платити податки на фінансування вбивць і маніяків;[4] 

 статистика свідчить, що існуючі міри покарання призводять до низького рівня запобігання злочинів. 

За роки незалежності в Україні вчинено понад 80 000 умисних вбивств і замахів на життя[6. с.67]; 

 захисники смертної кари вважають її ефективним засобом попередження особливо жорстоких 

злочинів, захисту суспільства від злочинців та справедливою відплатою за скоєне насильство; 

 згідно Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений після відбуття не менше 20 років 

покарання має право подати клопотання до Президента України про помилування. У разі помилування ця 

особа не відбуде повної міри покарання. 
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