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Поділ правопорушення (delictum) за 
ступенем суспільної небезпеки на 

проступок (суспільно шкідливе діяння) 

та злочин (суспільно небезпечне діяння) 

в контексті реформування 

кримінальної юстиції 

Аганрауія жакмлмгавпрва Укоаїлз 
гм жакмлмгавпрва ЄС, ноаглдлля 
Укоаїлз прарз гдкмкоарзфлмы, ноа-
вмвмы гдоеавмы взкагає ндвлзт жкіл 
лд йзхд ноавмвмї пзпрдкз в уіймку і, 
вігнмвіглм, агкіліпроарзвлмгм і коз-
кілайщлмгм ноава як її пкйагмвмї, а и 
пакмгм омжукілля  ракзт явзц – гд-
сіліуіи, як «ноавмнмоухдлля», «жйм- 
фзл», «номпрунмк». 

Дмпі оагялпщка рмрайіраола км-
гдйщ уноавйілля упіка псдоакз пуп-
нійщлм-дкмлмкіфлмгм езрря номгмв-
еує розкарз пвмїкз «жайіжлзкз на-
жуоакз», лдкмв йдцаракз, жа гмойм 
кмймгу укоаїлпщку гдоеавліпрщ. Тоа-
гіжк пзруауії нмйягає в рмку, цм 
бугщ-якд іллмвауіилд, номгодпзвлд 
лмвмввдгдлля взтмвалуі оагялпщкмї 

хкмйз ндодрвмоыырщ в ілпроукдлр 
однодпіи і одгодпу. 

Закіпрщ омжвзрку, гдкмкоарзфлзи 
вдкрмо одсмок в псдоі козкілайщлмї 
ыпрзуії прав фдогмвзк гдпрабійіжуы-
фзк сакрмомк у езррі коаїлз. Так, ла 
оівлі жакмлмгавпрва буйм жаномва-
гедлм ояг лмвдй цмгм вігнмвігайщлм-
прі, які буйз нмгалі пупнійщпрву «ніг 
пмупмк» євомндипщкзт лмвмввдгдлщ, 
жатзпру ілрдодпів гомкагял ра нозва-
рлзт нігнозєкуів. Бійщхд рмгм, буйм 
нозилярм гдкмкоарзфлзи «жакмл Са-
вфдлкм» [1], а гйя біжлдпу впралмвйд-
лм «кмоармоіи ла номвдгдлля ндодві-
омк» [2]. Помрд, як жавегз, «бйагзкз 
лакіоакз взкмцдла гмомга гм ндкйа». 

У рми ед фап, гомкагялз, жайз-
хдлі ж нігнозєкуякз пак-ла-пак, 
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мнзлзйзпщ ніг емопркзк рзпкмк 
«біжлдпкдлів», які, кмозпруыфзпщ 
бджкмлромйщліпры, гоубм лдтруырщ 
ноавакз ноауівлзків. Айд і пакі ніг-
нозєкуі лзлі нмрдонаырщ віг одигдо-
пщкзт жатмнйдлщ, омжбайалпувалля 
вйаглмї вдорзкайі, нмпріилзт жкіл в 
нмгаркмвмку жакмлмгавпрві. 

Та номоагялпщка лмкдлкйаруоа 
лд жунзлзйапщ ла гмпяглурмку. Наи-
гдпроукрзвліхі угаоз вмла лалмпзрщ 
нм мплмват гдоеавз, як гаоалра пноа-
вдгйзвмпрі і бджндкз. Тоз гійкз вйа-
гз, цм каырщ нмвліпры кмлромйыва-
рзпщ жі прмомлз лаомгу, лзлі лапрійщ-
кз ційщлм жомпйзпщ кіе пмбмы, цм 
лавірщ лджомжукійм, трм нозикає оі-
хдлля у пноаві в пугмвмку жапігаллі, 
фз пуггя, фз нодгправлзк ноавммтм-
омллмгм могалу. А як бугурщ взкмлу-
варз оіхдлля пугів взкмлавуякз пу-
гмвзт оіхдлщ, які нігнмоягкмвуырщпя 
Мілыпру Укоаїлз вжагайі лджомжукі-
йм. Оглмфаплм ніг кмлромйдк наоріи 

мнзлзйзпщ уійі гайужі лаомглмгм гмп-
нмгаопрва, упралмвз, могалз гдоеав-
лмї вйагз. А пакі наорії лдкмейзвм 
віггійзрз віг нмруелзт кмлмнмйіпрз-
флзт гмпнмгаопщкзт проукруо, тмйгіл-
гів ра кмлпмоуіуків, кілудві бдлдсіуі-
аоз якзт жайзхаырщпя ілкмглірм лд 
йзхд гйя пупнійщпрва, айд и гйя ноа-
вммтмомллзт могалів. 

Загомжмы лауімлайщліи бджндуі 
лзлі прайа лавірщ вігнмвігайщліпрщ жа 
ноавмнмоухдлля. Хамрзфлд, бджпзп-
рдклд лагомкагедлля бйалкдрлзт 
лмок в бажмвзт кмгдкпат і лавірщ 
Козкілайщлмку кмгдкпі Укоаїлз [3], 
ввдгдлля лмвзт взжлафдлщ ра гдсілі-
уіи в жакмлмгавпрвм ном вігнмвіга-
йщліпрщ жа номпрункз, првмодлля лм-
взт могалів, цм номвмгярщ агкіліпр-
оарзвлу гіяйщліпрщ, яка жгіиплыєрщпя 
у псдоі сулкуімлувалля ілхзт гдо-
еавлзт могалів, нозжвдйз гм одайщ-
лмї бджвігнмвігайщлмпрі нмпагмвзт 
мпіб могалів гдоеавлмї вйагз [4]. 

Поавмнмоухдлля. Супнійщлм-лдбджндфлі гіялля жа жакмлмгавпрвмк Укоаїлз 

Оглзк іж номявів ракмї рдлгдлуії 
є нмпріилд жбійщхдлля ндодйіку рак 
жвалзт «агкіліпроарзвлзт ноавмнм-
оухдлщ» хйятмк гмнмвлдлля рдкпру 
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля лмвзкз пкйагакз 
номрзноавлзт гіялщ. Влапйігмк ущмгм 
номудпу КУнАП ндодрвмозвпя ла 
лаибійщх омжбайалпмвалзи і лдпзпрд-
карзжмвалзи лмокарзвлзи акр в ноа-
вмвіи пзпрдкі Укоаїлз. Скйагаєрщпя 
воаедлля, цм жакмлмгавдущ жа ілдоуі-

єы лакагаєрщпя взжларз «агкіліпроа-
рзвлзкз нмоухдллякз» впі гіялля, 
які жа пвмєы ряекіпры лд кмеурщ 
вваеарзпя жймфзллзкз. Хмфа уійзи 
кмкнйдкп нмоухдлщ вжагайі лд нмвз-
лдл жлатмгзрзпщ ніг кмлромйдк гдо-
еавз, бм лайдезрщ гм влуроіхлщм 
могаліжауіилзт гмпнмгаопщкзт ноавм-
віглмпзл. Бійщхд рмгм, взжлафдлля 
ндвлзт гіялщ ноавмнмоухдллякз 
гмпзрщ фапрм жгіиплыєрщпя бдж лайд-
елмгм мбґоулрувалля. Пмгіблі номуд-
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пз пнмлукаырщ лап цд оаж козрзфлм 
нмгйялурз ла іплуыфі козрдоії омж-
кдеувалля оіжлзт взгів номрзноав-
лзт гіялщ і гарз вігнмвігщ ла прунілщ 
їт акруайщлмпрі і лдмбтігліпрщ жайу-
фдлля гм ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі. 

Тме лаоажі номбйдка омжкдеу-
валля номпрунків віг жймфзлів жайз-
хаєрщпя акруайщлмы лд йзхд в ыоз-
гзфліи лаууі, айд і в пугмвіи ноакрз-
уі. Ндмбтігліпрщ її омжв’яжалля нмв’я-
жала ж взкмлалляк взкмг Кмлвдлуії 
ном жатзпр ноав і мплмвлзт пвмбмг 
йыгзлз ра ноакрзкз Євомндипщкмгм 
пугу ж ноав йыгзлз. 

Нджваеаыфз ла рд, цм взжлафдл-
ля нмлярщ номпрунмк ра жймфзл 
мрозкайз ндвлд жакмлмгавфд жакоін-
йдлля, лаукмвд їт мбґоулрувалля у 
ноауят А. І. Бдойафа, Ю. В. Біймупм-
ва, Ю. П. Бзряка, І. П. Гмймпліфдлка, 
Т. О. Гуоеія, С. В. Дмгіла, Є. В. Кз-
озйдлка, Л. В. Кмвайя, В. К. Кмйна-
кмва, О. М. Мзкмйдлка, О. В. Опра-
ндлка, О. Ф. Скакул, С. Г. Срдудлка, 
М. І. Хавомлыка ра ілхзт, номбйдка 
омжкдеувалля ра пніввіглмхдлля узт 
нмлярщ лд взфдонала, пвігфдлляк фмгм 
є фзпйдллі кмлмгоасіфлі ноауі ра 
лавфайщлі взгалля у галмку ланоякі. 

Мдрмы праррі є гмпйігедлля гд-
сіліуії нмлярщ ноавмнмоухдлля, жйм-
фзл і номпрунмк, козрдоіїв їт омжкд-
еувалля, алайіж мплмвлзт лаукмвзт 
нмжзуіи ноавмжлавуів у гмпйігеува-
ліи псдоі, а ракме ж’япувалля мпмб-
йзвмпрди їт номяву у фзллмку жакм-
лмгавпрві Укоаїлз.  

У Кмлпрзрууії Укоаїлз лагмйм-
хуєрщпя, цм мпмба кмед лдпрз вігнм-
вігайщліпрщ рійщкз жа ноавмнмоухдл-
ля, які взжлафдлі в жакмлмгавпрві. 
Закмл кає бурз жомжукійзк ра гієвзк. 
Пмкаоалля лдвігвмомрлзк ра пноавд-
гйзвзк [5]. Поз ущмку, агкіліпроарз-
влд ноавм, одгуйыыфз уноавйілпщкі 
віглмпзлз, пкйагаєрщпя ж мкодкзт 
ілпрзрурів, кмроі, у пвмы фдогу, ріплм 
нмв’яжалі ж ноавмвіглмпзлакз, які 
одгуйыырщпя ілхзкз гайужякз ноава 
[6], пакд нодгправлзкз могалів гдо-
еавлмї вйагз і мкодка гоуна ракзт 
нодгправлзків – нмпагмві мпмбз ноа-
вммтмомллзт могалів і є рзк ндодгм-
взк жагмлмк, якзи прмїрщ ла прмомеі 
нмоягку і жакмллмпрі в гдоеаві. 

У кмлрдкпрі алайіжмвалмї ном-
бйдкарзкз нмроіблм омжгйялурз кйа-
пзсікауіы ноавмнмоухдлщ жа прунд-
лдк пупнійщлмї лдбджндкз, вігнмвіглм 
гм якмї ноавмнмоухдлля нмгійяырщ 
ла жймфзлз ра номпрункз. Козрдоія-
кз їт омжкдеувалля є: 1) таоакрдо і 
прунілщ пупнійщлмї хкігйзвмпрі, цм 
жайдезрщ віг уіллмпрі мб’єкра номрз-
ноавлмгм нмпягалля, жкіпру номрз-
ноавлмгм гіялля, мбпралмвкз, фапу, 
пнмпмбів (лапзйщлзущкзт фз лдлапз-
йщлзущкзт), омжкіоу жавгалмї хкмгз, 
смокз і прундля взлз ноавмнмоух-
лзка, ілрдлпзвлмпрі номрзноавлзт 
гіи, їт кмрзвауії, мпмбзпріплзт таоа-
крдозпрзк ноавмнмоухлзка рмцм; 
2) пуб’єкрзвлзи сакрмо, якзи пуррє-
вм внйзває ла взжлалля ндвлмгм гі-
ялля як номрзноавлмгм [7]. 

Взгз гдйікрів жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз (жа рдмоієы ноава) 

Правопорушення 

(делікт) 

злочин проступок 
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За псдомы, у якіи вфзлдлм ноа-
вмнмоухдлля, вмлз нмгійяырщпя ла 
дкмлмкіфлі, віипщкмві, гмомелщм-
роалпнморлі, нмгаркмві, кзрлі рмцм. 
Помрд, в оагялпщкмку ноаві ракзи 
нмгій вваеавпя тзблзкз. Дйя рмгм, 
цмб «нмйдгхзрз езрря» пмуіайіпрз-
флзк могалак, упі номпрункз мроз-
кайз лажву «агкіліпроарзвлі ноавм-

нмоухдлля (номпрункз)» ра буйз 
омжкіцдлі в мглмку кмгдкпі – Кмгд-
кпі Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля (гайі – КУнАП) 
ноз ущмку в праррят кіпрзйапя бйал-
кдрлая (вігпзйщла лмока) - в праррі 
вкажуваймпя лд кмлкодрлд гіялля, а 
вігпзйалля гм ноавзй нмвдгілкз, які 
одгуйывав нігжакмллзи акр.  

Взгз ноавмнмоухдлщ жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз (оагялпщка кмгдйщ) 

Сщмгмглі ояг пупнійщлзт (нубйі-
флзт) ноавмнмоухдлщ ра вігнмвіга-
йщліпрщ жа їт жгіиплдлля жлаихйз 
пвмє врійдлля у Козкілайщлмку км-
гдкпі Укоаїлз, айд лаибійщхзи бймк 
пупнійщлзт ноавмнмоухдлщ номгмв-
еує жайзхарзпя КУнАП. Хмфа лзлі, 
вігнмвіглм гм номвдгдлзт ла нмфарку 
2000-т омків одсмок, кмкнйдкп ноа-
вмнмоухдлщ одгуйыєрщпя Пмгаркм-
взк кмгдкпмк Укоаїлз, Мзрлзк км-
гдкпмк Укоаїлз, Кмгдкпмк жакмлів 
ном ноауы Укоаїлз. 

Вфдлі кмлпраруырщ оіжкд нагілля 
гзпузнйілз в пупнійщпрві, цм жлаф-
лмы кіомы прайм лапйігкмк ілсйяуії 
гдйікрлмгм жакмлмгавпрва ж 2012 ом-
ку, кмкдлру нозилярря Козкілайщ-
лмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаї-
лз. Поз ущмку алайіжмвала таоакрд-
озпрзка – «прунілщ пупнійщлмї лдбд-
жндкз» ракме мнзлзйапщ ніг угаомк. 
Ряг взпмкмнмпагмвуів ж гднурарпщ-
кзкз калгаракз ра нмпвігфдллякз 
гдоеавлзт пйуебмвуів ра ноавммтм-
омлуів, пнійщлм ж ндвлзкз лаукмв-
уякз, влмпярщ пукбуо гм праймї рдм-
оії ноава, нозкозваыфзпщ «ноакрзф-

лзк гмпвігмк» ра «пуфаплмы гмуійщ-
ліпры». Так, в жакмлмгавпрві 
ж’явйяырщпя «нмпагмві» ра «пйуебм-
ві» мпмбз, ноауівлзкз «ноавммтм-
омллзт могалів» ра «пзймвзт проук-
руо», рмцм. Бійщхд рмгм, впд фапріхд 
жакіпрщ жомжукійзт рдокілів «табао», 
«жймфзл» взкмозпрмвуырщпя рдокілз 
«лдноавмкіолд мгдоеалля взгмгз», 
«козкілайщлд ноавмнмоухдлля», 
«козкілайщлзи номпрунмк» рмцм. 

У кмлрдкпрі нодгкдру гмпйі-
гедлля бійщху вагу кає пвігмкд і 
лдпвігмкд жкдлхдлля ыозгзфлмї 
вагз козрдоіы «прундлщ пупнійщлмї 
лдбджндкз» прмпмвлм нмгійу ноавм-
нмоухдлля (delictum) ла номпрунмк 
(пупнійщлм хкігйзвд гіялля) ра жйм-
фзл (пупнійщлм лдбджндфлд гіялля). 
Ваорм жажлафзрз, цм гдякі ноавмжлав-
уі: Є. В. Пдромв, О. М. Якуба, І. С. Са-
кмцдлкм, лд нмгмгеуырщпя ж лаявлі-
пры в «агкіліпроарзвлзт ноавмнм-
оухдллят» пупнійщлмї лдбджндкз. 
Вмлз вваеаырщ, цм «агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля» лд є пупнійщлм 
лдбджндфлзкз, мпкійщкз вмлз є пуп-
нійщлм хкігйзвзкз. Шкігйзвіпрщ, ла 
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гукку жажлафдлзт гмпйіглзків, – уд 
вйапрзвіпрщ, ноз лаявлмпрі якмї вз-
кйыфаєрщпя пупнійщла лдбджндка; 
взжлаєрщпя козрдоієк, вігнмвіглм гм 
якмгм агкіліпроарзвлі гдйікрз вігоі-
жляырщпя віг ілхзт нмоухдлщ ноа-
вмвзт лмок і, ндох жа впд, віг жймфз-
лів [8]. Ілхі, лавнакз, омжгйягаырщ 
«агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля» 
як пупнійщлм лдбджндфлд гіялля 
(Є. В. Дмгіл, Л. В. Кмвайщ, О. Ю. Лу-
лщмв, А. Н. Тоаиліл ра іл.) [9]. 

На гукку І. П. Гмймпліфдлка, ом-
жкдеувалля агкіліпроарзвлзт ноа-
вмнмоухдлщ і жймфзлів йзхд жа 
мжлакмы пупнійщлмї лдбджндкз ра 
жапмбакз одгуйывалля (агкіліпроа-
рзвлд ра козкілайщлд ноавм) є лдгм-
прарлік [10]. Айд нігкодпйзкм, цм 
пакд пупнійщла лдбджндка, ла лах 
нмгйяг, є гмймвлзк козрдоієк гйя 
омжкдеувалля козкілайщлзт і гзп-
узнйілаолзт гіялщ! 

Пмкзйка нмйягає в ілхмку. В 
кмлрдкпрі уієї гзпкупії пйіг вед вкм-
род лагмймпзрз ла мплмвлзт акпімкат 
рдмоії ноава. Так, жа прундлдк пупні-
йщлмї лдбджндкз ноавмнмоухдлля 
(delictum) нмгійяєрщпя ла жймфзл 
(пупнійщлм лдбджндфлд, взллд гіялля 
(гія абм бджгіяйщліпрщ), вфзлдлд 
пуб’єкрмк жймфзлу – пр. 11 Козкіла-
йщлмгм кмгдкпу Укоаїлз) [3] і ном-
прунмк (номрзноавла, взлла (укзпла 
абм лдмбдодела) гія фз бджгіяйщ-
ліпрщ, яка нмпягає ла гомкагпщкзи 
нмоягмк, вйапліпрщ, ноава і пвмбмгз 
гомкагял, ла впралмвйдлзи нмоягмк 
уноавйілля – пр. 9 КУнАП [11]. Айд 
нмкзйкмвм лажзварз "номпрункз" 
"агкіліпроарзвлзкз ноавмнмоухдл-
лякз", агед номрзноавла нмвдгілка 
(ноавмнмоухдлля) кмед бурз і ном-
прункмк і жймфзлмк. 

Поавмнмоухдлля (delictum) жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз нмгійяєрщпя ла  
номпрунмк (пупнійщлм хкігйзвд гіялля) ра жймфзл (пупнійщлм лдбджндфлд гіялля) 

Поз омжкдеуваллі жймфзлу ра 
номпрунку у номудпі жгіиплдлля ква-
йісікауії номрзноавлмгм гіялля пйіг 
нак’ярарз ном рак жвалзи «ноімозрдр 
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі», пурщ 
якмгм жакоінйдла у ф. 2 пр. 9 КУнАП: 
агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ 
«лапрає, якцм уі нмоухдлля жа пвмїк 
таоакрдомк лд ряглурщ жа пмбмы, віг-
нмвіглм гм жакмлу, козкілайщлмї віг-
нмвігайщлмпрі» [11]. В. К. Кмйнакмв 

жауваеує, цм «ракзи нігтіг жакмлм-
гавуя жукмвйдлзи лаявліпры взнаг-
ків, кмйз вігкдеувалля жймфзлу віг 
агкіліпроарзвлмгм номпрунку упкйа-
глдлм» [12, п. 34]. 

І, жлмву е ракз, ж вігмкзк вфдлзк 
кмела буйм б нмгмгзрзпщ, якбз лд 
мглд айд. Такд нмлярря як «агкіліпр-
оарзвлзи номпрунмк» в жакмлмгавпрві 
вігпурлє. Опмбзпрм клмы ракме, вла-
пйігмк гмпйіглзущкмї ілдоуії ра лау-
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кмвмї рмйдоалрлмпрі і нмвагз гм аврм-
озрдрів агкіліпроарзвлмгм ноава, гм-
вмйі фапрм взкмозпрмвувайзпщ нмгіблі 
рдокілз, цм, у вігнмвіглмку кмлрдкпрі 
жапрмпувалля, номрзоіфзрщ рдмоії ноа-
ва і вжагайі вігпурлі в жакмлмгавпрві. 
Ддсіліуіы «агкіліпроарзвлзи ном-
прунмк» гмуійщлм взкмозпрмвуварз 
рійщкз цмгм гіялщ у псдоі гдоеавлм-
гм уноавйілля. 

Срмпмвлм номрзноавлзт гіи, 
вфзлдлзт мпмбмы, яка лд лагійдла 
вйаглзкз нмвлмваедллякз, і які лд 
лдпурщ вдйзкмї пупнійщлмї лдбджндкз, 
лд пнозфзлзйз ваекзт лапйігків, 
гмодфлм взкмозпрмвуварз рійщкз 
рдокіл «номпрунмк». «Помпрунмк» і 
лі в якмку оажі лд «агкіліпроарзвлзи 
номпрунмк» абм «агкіліпроарзвлд 
ноавмнмоухдлля». Оплмвлзи нмгій 
ноавмнмоухдлщ – нмгій ла жймфзлз і 
номпрункз. Впі ілхі урмфлдлля «кд-
гзфлзи», «агкіліпроарзвлзи», «йіпм-
взи», «ждкдйщлзи» віглмпярщ рми абм 
ілхзи номпрунмк, абм жймфзл гм нд-
влмї псдоз. Тмбрм таоакрдозжуырщ, 
взжлафаырщ пкйаг ноавмнмоухдлля. 
Так пакм як і прал, в якмку вфзлдлм 
ноавмнмоухдлля, пнмпіб вфзлдлля, 
таоакрдозпрзку мпмбз нмоухлзка жа 
вікмк, прарры, рмцм. 

Такзк фзлмк, номпрунмк вігоіж-
ляєрщпя віг жймфзлу жа пукунліпры 
упіт сакрзфлзт мжлак номрзноавлмгм 
гіялля: мб’єкрмк, мб’єкрзвлмы прмом-
лмы, пуб’єкрмк ра пуб’єкрзвлмы прм-
омлмы. А мплмвлзк козрдоієк омж-
кдеувалля жймфзлу ра номпрунку є 
рака ыозгзфла кардгмоія, як пупні-
йщла лдбджндка. Ні в якмку оажі лд 
мпмбзпріпрщ нмоухлзка, лд вдйзфзла 
хроасу, якзи нозжлафзрщ пуг, а пуп-
нійщла лдбджндка гіялля! Срунілщ 
пупнійщлмї лдбджндкз взжлафаєрщпя ж 
уоатувалляк ряекмпрі нозфзлдлзт 
лапйігків, мпмбйзвмпрди нмпягалля, 
таоакрдоу взлз, мпмбйзвмпрди 
пуб’єкру, рмбрм кмлкодрлзт номявів 
мжлак пкйагу гіялля, коік мб’єкру 
нмпягалля [13]. 

З уоатувалляк прундля пупнійщ-
лмї лдбджндкз, козкілайщлд жакмлм-
гавпрвм кіпрзрщ лмокз, в якзт вз-
жлафдла бійщх лзжщка, ліе в агкіліп-

роарзвлмку жакмлмгавпрві, вікмва 
кдеа нозряглдлля мпіб гм вігнмвіга-
йщлмпрі – 14 омків. В КК Укоаїлз є 
гдякі пніолі нмжзуії цмгм козкіла-
йщлмї вігнмвігайщлмпрі ыозгзфлзт і 
сіжзфлзт мпіб. Нд кмела взкйыфзрз, 
цм ввдгдлля гм КК Укоаїлз пуб’єкра 
– ыозгзфлмї мпмбз, кайм ла кдрі
фдогмву гзвдопіы номрз укоаїлпщкмгм 
ноава, як явзца, цм нмкйзкалм жа-
тзцарз і кмлпмйігуварз пупнійщпрвм, 
– омжкзрря ноджукнуії ндопмлайіжа-
уії ра лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля. 
Айд уя гзпкупія кмед бурз нодгкд-
рмк ілхмї нубйікауії. 

Як жймфзлз, рак і номпрункз км-
еурщ карз кардоіайщлу пкйагмву. Як 
ндохі, рак і гоугі кмеурщ вфзлярзпщ 
нмпагмвуякз, рмцм. Тмку взгійярз 
гоуну гмомеліт ноавмнмоухдлщ 
(номпрунків, жймфзлів) жа нозлайде-
ліпры гм номсдпії хмсдоа лдгмодфлм, 
а мпщ вігнмвіглм гм псдоз, в якіи 
вмлз вфзляырщпя – гмуійщлм і мб-
ґоулрмвалм. Сакд рак вед і жомбзв 
жакмлмгавдущ (гйава 10 КУнАП і 
омжгій ХІ КК Укоаїлз). І в багарщмт 
взнагкат ракі гмомелщм-роалпнморлі 
ноавмнмоухдлля каырщ кардоіайщлу 
пкйагмву. Хмфа уійзи ояг номпрунків 
є лапйігкмк лдгзпузнйілмвалмпрі 
вмгіїв, і ла вдйзкд цапря лд нозжвм-
гзрщ гм вкоаи ваекзт лапйігків гйя 
езрря і жгмомв’я мпіб, які мнзляырщ-
пя нмоуф ж нмоухлзкакз. 

Такзк фзлмк, лдмбґоулрмвалзк є 
нмгій ноавмнмоухдлщ ла лапрунлі 
гоунз: «кардоіайщлі – агкіліпроарзв-
лі – козкілайщлі», «ыозгзфлі – 
козкілайщлі – агкіліпроарзвлі», 
«агкіліпроарзвлі – узвійщлі – гзп-
узнйілаолі», «гзпузнйілаолі – агкі-
ліпроарзвлі – узвійщлм-ноавмві – 
акмоайщлі». Бм лаукмвуі нйураырщ 
оіжлі козрдоії і нігтмгз гм взгмвмгм 
нмгійу гдсіліуіи. А уд кає вдйзку 
жагомжу лд йзхд як «пук’ярря в ом-
жукі» йыгди, айд и, цм є лдикмвіолм 
проахлзк гйя пакзт нігвайзл гдо-
еавз – омжбайалпувалля ноавмвзт 
ілпрзрурів. 

Зваеаыфз ла вед взжлафдлу 
пйабкіпрщ жакмлмрвмофмгм могалу 
коаїлз, ноавмва пзпрдка нмвзлла 
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вмймгірз ракзкз кдталіжкакз, ноз 
якзт взжлалля рмгм фз ілхмгм гіял-
ля жймфзллзк лд жлатмгзймпщ бз 
взкйыфлм в жайделмпрі віг жакмлм-
гавуя. У жв’яжку ж узк нмгіймк вз-
лзкає номбйдка лд йзхд омжкдеу-
валля жймфзлів і номпрунків, мпкійщ-
кз номвдпрз кдеу кіе лзкз гмпзрщ 
лд номпрм, а и нозряглдлля ноавмнм-
оухлзка гм вігнмвігайщлмпрі. І жлм-
ву, лд омжукіыфз нозомгз вігнмвіга-
йщлмпрі жа вфзлдлля номпрунку, гдо-
еава і її нодгправлзкз лд кмеурщ 
агдкварлм одагуварз ла гіы мпмбз. 

Хаоакрдолзкз мжлакакз номпру-
нку є: номрзноавліпрщ, взлліпрщ, аг-
кіліпроарзвла каоаліпрщ ра пупнійщла 
хкігйзвіпрщ, алрзгомкагпщка пноя-
кмваліпрщ, акмоайщліпрщ, рмцм. Впі уі 
мжлакз нігкодпйыырщ вігпурліпрщ у 
нмоухлзка уявйдлля ном ноавзйа 
нмвдгілкз в пупнійщпрві, лдгзпузнйі-
лмваліпрщ, лдтрувалля ноавакз іл-
хзт мпіб. Агкіліпроарзвла каоаліпрщ 
лакз взжлафаєрщпя як кмейзвіпрщ 
нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі бдж 
пугмвмгм омжгйягу пноавз. Поз ущм-
ку, мбмв’яжкмвзкз дйдкдлракз ла-
кйагдлля ракмгм пряглдлля каырщ 
бурз ноджукнуії мфдвзглмпрі ра вз-
жлалля пуб’єкрмк вфзлдлля пвмєї 
взлз. Тійщкз жа ракзт мбправзл 
пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ кає 
ноавм нозряглурз нмоухлзка гм 
вігнмвігайщлмпрі. 

Такзк фзлмк, якцм кз гмвмозкм 
ном гоагауіы вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля ноавмнмоухдлщ, гмодфлм 
взмкодкйыварз козкілайщлу вігнм-
вігайщліпрщ жа вфзлдлля жймфзлів ра 
гзпузнйілаолу вігнмвігайщліпрщ жа 
вфзлдлля номпрунків. У оягі нубйі-
кауіи клмы взкмозпрмвувавпя рдокіл 
«нубйіфла вігнмвігайщліпрщ» прмпмв-
лм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля номпрунку. Та впд е урмф-
лдлля «нубйіфла» прмпуєрщпя як віг-
нмвігайщлмпрі жа вфзлдлля номпрун-
ків, рак і вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдл-
ля жймфзлів. Оред бійщх ноавзйщ-

лзк є взкмозпралля рдокілу «гзп-
узнйілаола вігнмвігайщліпрщ» прмпм-
влм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля номпрунків [14]. 

Рмжгйягаыфз ноакрзфлзи апндкр 
роалпсмокауії оагялпщкмгм агкіліпр-
оарзвлмгм ноава жажлафзкм, цм гія-
йщліпрщ іж роалпсдоу лмок уед 
номихйа аномбауіы в Мзрлмку км-
гдкпі Укоаїлз и взявзйапя нмжзрзв-
лмы. Хмфа пакд взжлафдлля рдокілу 
«кзрлзи номпрунмк» в кмгдкпі цд є 
гмпрарлщм омжкзрзк. Оглак пак ніг-
тіг ндодлдпдлля (роалпсдоу) кардоі-
айщлзт лмок ж КУнАП гм Мзрлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз взявзвпя ноавзйщ-
лзк лд йзхд як нігрвдогедлля ом-
бмфмї гінмрджз, цм бажувайапщ ла рд-
модрзфлмку нігґоулрі нозлузнів 
озкпщкмгм ноава, а и ноакрзфлм км-
озплзк і акруайщлзк. 

Бафзкм, цм гмймвлмы нмкзйкмы 
вірфзжлялмї лаукз буйм рд, цм лаоі-
елзи нмгій гдйікрів (ноавмнмоу-
хдлщ) жа прундлдк пупнійщлмї лдбдж-
ндкз буйм нмправйдлм в мгзл ояг ж 
ілхзкз кйапзсікауіякз, цм і нозж-
вдйм гм ндвлмї нйуралзлз. Тмку ак-
руайщлмы є лдмбтігліпрщ фіркмгм ом-
жкдеувалля жймфзлів і номпрунків, 
лдгмнуцдлля жкіхалля узт нмлярщ в 
мглмку лмокарзвлмку акрі, якзи 
одгйакдлрує нмкаоалля жа уі оіжлі, 
гіакдроайщлм номрзйделі гіялля 
[15]. 

Пмвдолдкмпщ гм взгів ноавмнм-
оухдлщ – кйапзсікауіилзт гоун 
ноавмнмоухдлщ жа оіжлзкз мжлакакз. 
Вдорзкайщлзи нмгій ноавмнмоухдлщ 
взжлафаырщ ндвлі озпз (мпмбйзвмпрі) 
ноавмнмоухдлщ. За ракмы гоагауієы, 
гмуійщлм нмгійярз ноавмнмоухдлля 
жа псдомы пупнійщлм-дкмлмкіфлмгм 
езрря, в якіи вфзлдлм ноавмнмоу-
хдлля. Такі гдйікрз, як жймфзлз рак 
і номпрункз кмеурщ нмгійярзпя ла 
дкмлмкіфлі, віипщкмві, гмомелщм-
роалпнморлі, нмгаркмві, кзрлі рмцм. 
Сакд уд і є гоугзи козрдоіи нмгійу 
ноавмнмоухдлщ. 
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Вдорзкайщлзи нмгій ноавмнмоухдлщ 

Так ноавмнмоухдлля (гдйікрз) 
жа ндвлзкз мжлакакз кмела 
мб’єгларз (нмгійзрз) ла ндвлі гоунз: 
жа мб’єкракз нмпягалщ, жа пуб’єкракз, 
жа омжнмвпыгедлляк, жа мжлакакз 
мб’єкрзвлмї і пуб’єкрзвлмї прмомлз, а 
ракме жа номудгуоакз їт омжгйягу. 
Окоік мплмвлмгм нмгійу жа прундлдк 
пупнійщлмї лдбджндкз ла жймфзлз і 
номпрункз, ноавмнмоухдлля кйа-
пзсікуырщпя жа: кардоіайщлмы пкйа-
гмвмы – жавгаырщ жлафлу кардоіайщ-
лу хкмгу абм лджлафлу; жа кмймк 
мпіб – вфзлдлі мглммпмбмвм фз гоу-
нмы мпіб, рмцм. Впі уі дйдкдлрз і 
праырщ кйапзсікуыфзкз мжлакакз. 

Такзк фзлмк, пщмгмглі гмуійщлм 
жгіиплзрз нмдранлу кмгзсікауіы 
лмок агкіліпроарзвлмгм жакмлмгав-
прва жа мкодкзкз псдоакз ра ілпрз-
руракз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм 
одгуйывалля. Цди кмгзсікауіилзи 
номудп укмвлм кмела нмгійзрз ла 
ндвлі дранз. Звіплм, лдкмейзвм гм-
вмозрз ном фіркд їт омжкдеувалля, 
айд лагмймпзкм, цм вігнмвіглі ном-
удпз омжнмфайзпщ цд гм праору 
агкіліпроарзвлмї одсмокз у 1998 о. 
У жакмлмгавпрві лдмбтіглм номвдпрз 
роалпсдо лмок КУнАП гм бажмвзт 
кмгдкпів: Кмгдкп ном ждкйы, Кмгдкп 
ном лагоа, як уд буйм жомбйдлм ніг 
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фап рвмодлля Мзрлмгм жакмлмгав-
прва. 

Скйаг бугщ-якмгм жймфзлу, рак 
пакм як і пкйаг номпрунків, кмед 
бурз впралмвйдлзи йзхд жакмлмк. 
Айд гмпі іплує ноакрзка вігпзйщлзт 
лмок гм ноавзй, які є нігжакмллзкз 
акракз. Закмл рійщкз рмгі бугд 
гієвзк, кмйз в лщмку бугурщ ноз-
пурлі впі пкйагмві ноавмвмї лмокз: 
гінмрджа, як ноавзйм нмвдгілкз; гзп-
нмжзуія – нмоухдлля ущмгм ноавзйа; 
палкуія – нмкаоалля жа нмоухдлля. 
Мз бдодкм лдгарзвлу кмлпралру 
гзпнмжзуії і палкуії фдодж рд, цм км-
ва в уіи лаукмвіи омжомбуі игд ном 
лапйігкз номрзноавлмї нмвдгілкз 
мпмбз – ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ 
жа вфзлдлля ноавмнмоухдлля. 

Помпрунмк, бугуфз пкмєлзк ноз 
взжлафдлзт мбряеуыфзт мбправзлат 
(нозкіомк у пралі пн’ялілля абм гоу-
нмы мпіб), лд кмед квайісікуварзпя 
як жймфзл, якцм имгм якіпла взжла-
фдліпрщ і прунілщ имгм пупнійщлмї 
лдбджндкз лд взтмгярщ жа кдеі ном-
прунку. Якцм е прунілщ имгм пуп-
нійщлмї лдбджндкз іпрмрлм нігвз-
цуєрщпя і гмпягає оівля жймфзлу, рм 
віл нмвзлдл взжлаварзпя ракзк і 
ноавмнмоухлзк бугд лдпрз коз-
кілайщлу вігнмвігайщліпрщ. Помпру-
нмк і жймфзл омжоіжляырщпя ракме жа 
пнмпмбмк пкмєлля гіялля, смокмы 
номвзлз, кмрзвмк ноавмнмоухдлля 
ра ілхзкз мжлакакз [14]. 

За пкмєлля номпрунків і жймфзлів 
впралмвйдлі оіжлі жа ыозгзфлмы 
нозомгмы, таоакрдомк вроар, які 
жажлає ноавмнмоухлзк, ваекмпрі 
лапйігків жатмгз гдоеавлмгм нозку-
пу. Як жймфзл, рак і номпрунмк км-
еурщ пкмыварзпщ мпмбмы ніг фап 
гіяйщлмпрі в бугщ-якіи псдоі. Нагм-
ймпзкм, цм в ндохмку взнагку мпм-
ба лдпд козкілайщлу вігнмвігайщ-
ліпрщ, а в гоугмку – гзпузнйілаолу. 

Окоік рмгм, мфдвзглм, цм «агкі-
ліпроарзвлд ноавмнмоухдлля» кмед 
вфзлзрз йзхд нодгправлзк вйагз 
(агкіліпроауії) гдоеавлзи пйуебм-
вдущ (абм мпмба, якіи гдйдгмвалі 
нмвлмваедлля гдоеавлмгм пйуебмв-
уя), пуб’єкр, лагійдлзи вйаглзкз нмв-

лмваедллякз; і жа пвмы лдноавмкіолу 
гіяйщліпрщ віл бугд лдпрз агкіліпроа-
рзвлу вігнмвігайщліпрщ. У оажі, якцм 
имгм гії бугурщ квайісікмвалі як жйм-
фзл, вігнмвігайщліпрщ бугд козкі-
лайщлмы. 

Вігнмвіглм, хкігйзві номрзноавлі 
гії нмпагмвмї мпмбз могалів гдоеавлмї 
вйагз, абм мпмбз, якіи гдйдгмвалм вз-
кмлалля гдоеавлзт сулкуіи (йіудл-
жувалля, акодгзрауія, одєпроауія, 
рмцм), ймгіфлм ікдлуварз «агкіліпроа-
рзвлзкз номпрункакз». Бм е вфзляє 
їт мпмба, лагійдла вйаглзкз, агкілі-
проарзвлзкз нмвлмваедллякз, яка 
гіє в псдоі гдоеавлмгм уноавйілля 
(агкіліпроарзвліи псдоі), агкіліпроує 
ндвлі взгз гіяйщлмпрі [14]. 

Пмгйялдкм як взоіхзйз уд нз-
ралля лахі пупігз, які бажуырщпя ла 
нмпруйарат озкпщкмгм ноава. У єв-
омндипщкзт коаїлат кмлрзлдлрайщлм-
гм ноава жймфзл ра номпрунмк фіркм 
омжкдемвуырщпя. Такме у коаїлат, 
гд налує ноавм нодудлгдлру, іплує 
фірка гоагауія кіе жймфзлмк ра ном-
прункмк. У пвмїи пуфапліи ілрдонод-
рауії, яка нозпурля у жакмлмгавпрві 
США, сдймлія мжлафає жймфзл, 
бійщх ваекд, ліе номпрунмк (кіпгд-
кдалмо). Фдймлієы вваеаєрщпя гдо-
еавла жоага. Зажлафзкм, цм мкодкі 
ноавмнмоухдлля, ракі як лдпнйара 
нмгарку, жайделм віг прундля ряе-
кмпрі, квайісікуырщпя абм як сд-
ймлія, абм як кіпгдкдалмо [16]. 

У євомндипщкзт коаїлат 
вігнмвігайщліпрщ жа номпрункз в 
бійщхмпрі взнагків є нмжапугмвмы! 
Накйагдлля хроасів – мгзл ж дйд-
кдлрів агкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі 
могалу гдоеавлмї вйагз, якзи 
жгіиплыє одгуйывалля пупнійщлм-
дкмлмкіфлзт віглмпзл у вігнмвігліи 
псдоі! Сакд хроаслі палкуії лмпярщ 
ноавмвзтмвлу омйщ. Звіплм, ноавмнм-
оухлзк лі в якмку оажі лд вроафає 
ноава мпкаоеуварз гії нмпагмвзт 
мпіб в пугмвмку нмоягку. 

Акудлруєкм ракме увагу ла рм-
ку, цм ж кдрмы взноавйдлля пзру-
ауії, цм пкйайапщ в ноавммтмомллзт 
могалат: лікфдкліпрщ пйігфмгм анаоа-
ру і лзжщкзи номсдпіилзи оівдлщ 
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кдоівлзт кагоів, взпмкмнмпагмвуі, жа 
йдкайакз НКВС, нйалуырщ ввдгдлля 
лмвмї кйапзсікауії жймфзлів, жа якмы 
козкілайщлі ноавмнмоухдлля бугурщ 
нмгійярзпщ ла жймфзлз ра «коз-
кілайщлі номпрункз». 

Сйіг лагмймпзрз, цм пакд взжла-
фдлля «козкілайщлзи номпрунмк» є 
ракзк, цм лд вігнмвігає рдмоії ноава 
[17]. Супнійщлм хкігйзвд гіялля 
(номпрунмк) нм пвмїи пурі лд кмед 
бурз козкілайщлзк! Опмба лд кмед 
лдпрз козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ 
жа номпрункз! Козкілайіжауія ном-
прунків, як явзца – лапрун ла гдкм-
коарзфлі ноава і пвмбмгз гомкагял! 
Такі гії є ноякзк нмоухдлляк лмок 
Кмлпрзрууії Укоаїлз [5]. Факрзфлм, 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм кає пноаву 
ж фдогмвмы пномбмы в лмвірліи іпрмоії 
Укоаїлз нмвдолурзпщ гм рмрайіраолзт 
жакмлів 30-т оо., кмйз жа лджлафлі 
номпрункз гомкагял, лавірщ лднмв-
лмйірліт, кмгйз емопрмкм нмкаоарз і 
лавірщ омжпроійярз, – рак жвалзи 
прайілпщкзи «жакмл ном 5-рщ кмймп-
ків» [18]. 

Укоаїлуі ніг фап Рдвмйыуії 
гіглмпрі взпймвзйз пвмє лдгарзвлд 
правйдлля гм алрзгдкмкоарзфлзт 
гзкрармопщкзт жакмлів «16 піфля» 
[19], які буйз нозилярі Вдотмвлмы 
Рагмы Укоаїлз. Чз жкмед омжніжларз 
укоаїлпщкд пупнійщпрвм в лмвзт жакм-
лат цмгм «козкілайщлмї вігнмвігайщ-

лмпрі жа номпрункз» фдогмвзи лапрун 
ла ноава і пвмбмгз йыгзлз, нмкаед 
фап. 

Пігпукмвуыфз, жажлафзкм, цм 
іплує рійщкз мгла гоагауія, мгзл коз-
рдоіи нмгійу ноавмнмоухдлля (de-
lictum) ла номпрунмк (пупнійщлм 
хкігйзвд гіялля) і жймфзл (пупнійщлм 
лдбджндфлд гіялля) – жа прундлдк 
пупнійщлмї лдбджндфлмпрі. І в кмл-
рдкпрі одсмокз козкілайщлмї ыпрзуії 
пщмгмглі лдмбтіглм жкілзрз рдокілз 
«агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля» 
ра «агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ» 
ла «номпрунмк» ра «гзпузнйілаола 
вігнмвігайщліпрщ». Такме пйіг вігкм-
взрзпщ віг рдокілу «козкілайщлзи 
номпрунмк» як ракмгм, цм ном-
рзоіфзрщ рдмоії ноава ра кіпрзрщ в 
пмбі як кмоунуіилзи озжзк, рак і 
нояку жагомжу ноджукнуії «пноавдг-
йзвмпрі». Цд кає вдйзкд як рдмодрзф-
лд, рак і ноакрзфлд жлафдлля. 
Вігнмвіглм, одсмокувалля гдйікрлм-
гм: агкіліпроарзвлмгм ра козкілайщ-
лмгм жакмлмгавпрва пйіг жгіиплыварз 
ла мплмві нмймедлщ Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ноз кмкнйдкплмку нігтмгі 
гм одсмокувалля ілхзт гайужди жа-
кмлмгавпрва, рак як номгайзлз у жа-
кмлмгавпрві упкйаглыырщ омжкдеу-
валля гзпузнйілаолмї ра козкілайщ-
лмї вігнмвігайщлмпрі, цм лдгарзвлм 
нмжлафаєрщпя ла ноакрзуі їт жапрмпу-
валля. 
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Пєркмв С. В. Пмгій ноавмнмоухдлля (delictum) жа прундлдк пупнійщлмї лдбдж-
ндфлмпрі ла номпрунмк (пупнійщлм хкігйзвд гіялля) і жймфзл (пупнійщлм лдбджндфлд 
гіялля) в кмлрдкпрі одсмокувалля козкілайщлмї ыпрзуії 

У праррі мкодпйдлм номбйдкарзку гдсіліуії нмлярщ жймфзл і номпрунмк, омжгйялу-
рм ноавмві номбйдкз їт ыозгзфлзт пкйагів; ла нігправі алайіжу лмок агкіліпроарзв-
лмгм ра козкілайщлмгм жакмлмгавпрва жаномнмлмвалм козрдоії вігкдеувалля агкіліп-
роарзвлзт ноавмнмоухдлщ віг мглмоіглзт козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ; номалайіжм-
валм лаукмві нмжзуії ноавмжлавуів у гмпйігеуваліи псдоі; рдмодрзфлм мбґоулрмвалм 
гукку, цм: аганрауія жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва ЄС, ноаглдлля Укоаї-
лз прарз гдкмкоарзфлмы, ноавмвмы гдоеавмы взкагає ндвлзт жкіл ноавмвмї пзпрдкз 
в уіймку і, вігнмвіглм, агкіліпроарзвлмгм і козкілайщлмгм ноава як її пкйагмвмї; акру-
айщліпрщ вігкдеувалля агкіліпроарзвлзт номпрунків віг жймфзлів нмв’яжала ж гмроз-
калляк нмймедлщ Кмлвдлуії ном жатзпр ноав і мплмвлзт пвмбмг йыгзлз ра ноакрзкз 
Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз; агкіліпроарзвлзи номпрунмк вігоіжляєрщпя віг 
жймфзлу жа пукунліпры упіт сакрзфлзт мжлак номрзноавлмгм гіялля: мб’єкрмк, 
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мб’єкрзвлмы прмомлмы, пуб’єкрмк ра пуб’єкрзвлмы прмомлмы; ж’япмвалм козрдоії омж-
кдеувалля нмлярщ жймфзл і номпрунмк у євомндипщкзт коаїлат; взжлафдлм мплмвлі 
номбйдклі нзралля фзллмгм жакмлмгавпрва у фапрзлі, цм прмпуєрщпя омжкдеувалля 
агкіліпроарзвлмї ра козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі. 

Кйыфмві пймва: квайісікауія, козрдоії вігкдеувалля, ноавмві лмокз, фзллд жа-
кмлмгавпрвм, гдйікрз, прунілщ пупнійщлмї лдбджндкз.  

Пдркмв С. В. Ражгдйдлзд ноавмлаоухдлзят (delictum) нм прдндлз мбцдпрвдл-
лми мнаплмпрз ла номпрунмк (мбцдпрвдллм водглмд гдялзд) з нодпрунйдлзд (мб-
цдпрвдллм мнаплмд гдялзд) в кмлрдкпрд одсмокш козкзлайщлми ыпрзузз 

В прарщд мбмжлафдлш номбйдкарзку гдсзлзузз нмлярзи нодпрунйдлзд з номпру-
нмк, оаппкмродлш ноавмвшд номбйдкш зт ыозгзфдпкзт пмправмв;  ла мплмвалзз ала-
йзжа лмок агкзлзпроарзвлмгм з угмймвлмгм жакмлмгардйщпрва нодгймедлш козрдозз 
мргоалзфдлзя агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзи мр мглмомглшт угмймвлшт ноавм-
лаоухдлзи;  номалайзжзомвалш лауфлшд нмжзузз ноавмвдгмв в зппйдгудкми псдод; 
рдмодрзфдпкз мбмплмвалм клдлзд, фрм: аганраузя жакмлмгардйщпрва Укоазлш к жакм-
лмгардйщпрву ЕС, продкйдлзд Укоазлш прарщ гдкмкоарзфдпкзк, ноавмвшк гмпугаопр-
вмк родбудр мнодгдйдллшт зжкдлдлзи ноавмвми пзпрдкш в удймк з, пммрвдрпрвдллм, 
агкзлзпроарзвлмгм з угмймвлмгм ноава как дд пмправйяыцди;  акруайщлмпрщ мргоалз-
фдлзя агкзлзпроарзвлшт номпрункмв мр нодпрунйдлзи пвяжала п пмбйыгдлздк нмйм-
едлзи Кмлвдлузз м жацзрд ноав з мплмвлшт пвмбмг фдймвдка з ноакрзкз Евомндип-
кмгм пуга нм ноавак фдймвдка;  агкзлзпроарзвлши номпрунмк мрйзфадрпя мр нодпрун-
йдлзя нм пмвмкунлмпрз впдт сакрзфдпкзт нозжлакмв номрзвмноавлмгм гдялзя: мбчдк-
рмк, мбчдкрзвлми прмомлми, пубчдкрмк з пубчдкрзвлми прмомлми;  вшяплдлм козрд-
озз оажгоалзфдлзя нмлярзи нодпрунйдлзд з номпрунмк в двомндипкзт проалат; 
мнодгдйдлш мплмвлшд номбйдклшд вмномпш гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва в фапрз, 
капаыцдипя оажгоалзфдлзя агкзлзпроарзвлми з угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз. 

Кйыфдвшд пймва: квайзсзкаузя, козрдозз мргоалзфдлзя, ноавмвшд лмокш, гди-
првуыцдд жакмлмгардйщпрвм, гдйзкрш, прдндлщ мбцдпрвдллми мнаплмпрз. 

Petkov S. Dividing offenses (delictum) by degree of public danger into 
misdemeanor (socially harmful act) and crime (socially dangerous act) in the context 
of the reform of criminal justice 

The article describes the problems of the definition of the concepts of crime and 
misconduct, discusses the legal problems of their legal structures;  on the basis of the 
analysis of norms of administrative and criminal legislation the criteria of delimitation of 
administrative offenses from homogeneous criminal offenses are proposed; scientific 
positions of jurists in the investigated field are analyzed;  theoretically substantiated 
opinion that: adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the EU, 
aspiration of Ukraine to become a democratic, rule of law requires certain changes of the 
legal system as a whole and, accordingly, administrative and criminal law as its 
component;  the relevance of the delineation of administrative offenses related to crime is 
related to compliance with the provisions of the Convention on the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms and the case law of the European Court of Human 
Rights;  administrative misconduct differs from crime in the aggregate of all the actual 
attributes of the wrongdoing: the subject, the objective party, the subject and the 
subjective party;  the criteria for delineating the concepts of crime and misconduct in 
European countries have been clarified;  identified the main problematic issues of the 
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current legislation in the part concerning the delimitation of administrative and criminal 
liability. 

There is only one gradation, one criterion for the division of delinquency (delictum) 
into misdemeanor (socially harmful act) and crime (socially dangerous act) - to the 
degree of public danger. And today, in the context of criminal justice reform, the terms 
―administrative offense‖ and ―administrative responsibility‖ should be changed to 
―misdemeanor‖ and ―disciplinary responsibility‖. The term ―criminal misconduct‖ should 
also be discarded as contradictory to the theory of law and containing both a corruption 
risk and a direct threat to the presumption of ―justice‖. This is of great theoretical and 
practical importance. Accordingly, the reform of tort: administrative and criminal 
legislation should be carried out on the basis of the provisions of the Constitution of 
Ukraine in a comprehensive approach to reforming other branches of legislation, as gaps 
in the law make it difficult to distinguish disciplinary and criminal liability, which 
negatively affects the practice of their application. 

Key words: qualification, demarcation criteria, legal norms, current legislation, torts, 
degree of public danger.  


